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Förord
Detta examensarbete på 30 poäng har gjorts för Magisterprogrammet i Fysisk Planering
på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Handledare för examensarbetet har varit
Anette Andersson och biträdande handledare har varit Anders Törnqvist.
Förutom diskussioner med handledare, har även kontakter med insatta personer i olika
ämnen hafts, som Lantmäteriet och husbåtsföretag. Stort tack till alla inblandade och
särskilt stort tack till AquaVilla som anordnade ett mycket givande seminarium om husbåtar 2009-01-29 och tack till alla föreläsare som gjorde seminariet intressant. Slutligen
vill jag även rikta ett stort tack till Susanne Svensson och arkitekt Staffan Strindberg på
Modern Marine Homes för personligt möte i Kalmar 2009-02-24.
Förhoppningen med detta examensarbete är att öka intresset och kunskapen om denna
aktuella och spännande form av boende. Dessutom är min förhoppning att materialet ska
inspirera och samtidigt ge råd och riktlinjer för fortsatt arbete både för kommuner, privata initiativtagare eller bara nyfikna inom området.

Jenny Karlsson, 2009-03-03

Sammanfattning
Människan har genom tiderna alltid dragits till vattnet, samtidigt som många även vill bo
stadsnära. Att bo i en husbåt kombinerar ofta ett vattennära läge med ett stadsnära läge,
samtidigt som det förtätar staden. Tyvärr associerar många husbåtar med gamla ombyggda pråmar eller båtar, som genom tiderna fungerat som allt från nödbostad till primitiv sommarbostad. Detta arbete riktar dock in sig på ett modernt marint boende, det vill
säga moderna flytande villor utan motor med Sverige som utgångspunkt.
År 2002 antogs detaljplanen för landets första område för husbåtar utanför Solna i
Stockholm och sedan dess har fler kommuner följt i deras spår. Att bo permanent i en
husbåt och att ha den förtöjd en längre tid på samma ställe kräver bygglov och att det
dessutom framgår i gällande plan att platsen får användas för bostadsändamål. Dessutom
kräver oftast husbåtar dispens från strandskyddet och att man har tillstånd i form av en
vattendom för att få angöra och placera en husbåt på platsen. Moderna husbåtar räknas
till bostäder och krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, samt brandskydd och förebyggande arbete för olyckor
regleras i Boverkets Byggregler.
Det är viktigt att husbåten förankras väl för att klara påfrestningar från hårt väder och
att förankringen tillåter variationer i vattenståndet. Platsen husbåten är förankrad vid
kan antingen vara upplåten med äganderätt eller nyttjanderätt, som arrende, hyra eller
tomrätt. Fördelen med äganderätt är att fastigheten kan överlåtas, lagfaras och intecknas, precis som fastigheter på land. Husbåten beskattas oberoende på fastighetens upplåtelseform, men dock kan fastigheten inte ges något markvärde då marken består av
vatten. Husbåtar kan registreras i skeppsregistret då de består av skrov och styrinrättning, vilket oftast görs för att möjliggöra pantsättning enligt Sjölagen.

Husbåtar kan antingen bestå av ett betongskrov eller flytpontoner. Det är viktigt att skapa
en konstruktion som helt står emot fukt och som ger ett torrt inomhusklimat utan några
kondensproblem. Dessutom är det viktigt att husbåtens väggar och tak är konstruerade
av material som inte väger så mycket, för att husbåten ska ligga stabilt i vattnet. Husbåten ansluts oftast till befintligt elnät och det kommunala vatten- och avloppsnätet, samt
värms oftast upp med hjälp av sjövärme i kombination med en värmepump och vattenburen golvvärme.
I dagsläget finns det tre husbåtsföretag som konstruerat flytande bostäder i landet; AquaVilla, Modern Marine Homes och Husbat.com. Flytande moderna villor finns idag i Solna
och Kalmar, men planer håller på att tas fram även i Nacka och Västervik. I övrigt är intresset för husbåtar stort i landet, men fler platser som tillåter flytande bostäder behöver tas fram för att kunna fortsätta planerandet .
Vid planering och gestaltning av nya områden med husbåtar är det viktigt att noga reglera
och tänka igenom utformningen av området, utifrån det gällande planområdets förutsättningar. I de flesta fall kräver detaljplanearbetet diverse utredning som till exempel miljökonsekvensbeskrivning, riskbedömning, geoteknisk undersökning och brandskyddsdokumentation. Områden med husbåtar kräver noggrann gestaltning utifrån krav på tillgänglighet, olycksrisk och brandskydd med mera. Till exempel bör husbåtar placeras med
minst åtta meters mellanrum, samt att området ska ha två av varandra oberoende utrymningsvägar. Vidare ska området utrustas med brandposter och räddningsstegar på
jämna mellanrum för att underlätta vid brand och fall i vattnet. Det är även viktigt att
området planeras med parkering, miljörum och förråd för de boende och verksamma
inom området. Plats för vistelse och möten, både för allmänheten och de boende, behöver
finnas både på land och på bryggan eller piren husbåtarna är förtöjda vid.
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1. Inledning

”Husbåt – Flytetyg med överbyggnad vars huvuduppgift är att fungera som bostad. Egenskaperna som lågt framdriftsmotstånd och sjötålighet är underordnade bekväma utrymmen. Husbåtar ligger gärna vid kaj och förflyttas helst vid gott väder. Husbåtsflottor har
på sina håll i Kina och Sydöstasien och tidigare i t.ex. Manaus i Brasilien bildat flytande
stadsdelar. Moderna husbåtar för permanentboende används i rätt stor utsträckning i
Nederländerna.” (Nationalencyklopedin 1992, bd. 9, s. 175)

1.1 Bakgrund
Sverige har totalt sett en kust på cirka 8 000 km, om man räknar med alla uddar och
vikar, samt 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Totalt sett består 8,5 % av landets yta av sjöar och vattendrag.
Att bo nära vattnet har för människan varit attraktivt i alla tider, samtidigt som många
även vill bo stadsnära. Oftast är dock de mest attraktiva vatten- och stadsnära lägena ur
bostadssynpunkt redan tagna i anspråk, vilket gjort att nya boendeformer som husbåtar
blivit aktuella. Framtiden ser lovande ut för boende i husbåt, då intresset ökat de senaste
åren från både privatpersoner och kommuner som följd av de senaste årens uppmärksamhet i media och planering av områden runt om i landet.
År 2002 antogs detaljplanen för landets första område för husbåtar utanför Solna i
Stockholm, där detaljplanen tillåter upp till 25 permanent förtöjda husbåtar. Efter detta
har husbåtar börjat bli mer populärt och vanligare i den svenska stadsbilden, särskilt
eftersom många svenska städer ligger längs med vattnet.

Denna relativt nya boendeform gör att man både kan bo vatten- och stadsnära, samtidigt
som den flytande bostaden både förnyar stadsbilden och förtätar staden. Husbåtar tillåter ett vattennära läge som inte påverkas av vattenhöjningen till följd av den globala uppvärmningen, då bostaden är förtöjd i sjöbottnen och kan regleras beroende på vattenytans höjd. Dessutom medger boendet flexibla och anpassningsbara möjligheter eftersom
bostaden vid behov kan flyttas. Förutom att husbåten skapar fler bostäder, kan även områden med husbåtar bli ett nytt landmärke och locka fler turister till kommunen. Dessutom har kommuner där man har eller planerar att ha områden med husbåtar märkt att de
bidrar till en positiv framtidsbild av kommunen eller regionen som även lockar nya investerare och företag.
Många har tankar och åsikter om husbåtar, allt från att husbåtar förknippas med ett ohälsosamt boende med fukt och mögelproblem, till att man tycker de är miljöbovar som släpper ut avloppsvatten och bränsle i vattnet. Husbåtar får ibland även kritik för att de ser
risiga ut och förstör stadsbilden, men generellt kan man säga att kritiken är fördomar
som rör äldre husbåtar och inte dagens moderna husbåtar. (Ahlborg 2009-01-29)

1.2 Historik
Husbåten har genom tiderna associerats med allt från nödbostäder och boendeexperiment till flytande sommarstugor eller exotiska åretruntbostäder. Många har drömt om
livet på en husbåt, men få har förverkligat den (Bäckman 1998, s. 7). Till en början var
husbåten ett boende för lägre samhällsklasser och frispråkiga invånare, medan under
tidens gång har det blivit ett mer exklusivt och statusbetonat boende (Ahlborg 2009-0129). I stora delar av världen är husbåtar en vanlig företeelse, men Holland är kanske det
land som främst förknippas med husbåtar. I Holland finns det omkring 10 000 husbåtar
runt om i de många kanalsystemen och man räknar med att mer än 25 000 holländare
permanent bor på en husbåt.

Husbåten har sitt ursprung från floder och kanaler och det sägs att Kleopatra åkte runt
på sin guldbeklädda husbåt redan för 2000 år sedan. Husbåten har även gamla anor i
såväl USA som Sydostasien. (Bäckman 1998, s. 10)
Fram till 1960-talet var husbåtar en relativt ovanlig företeelse i Sverige. Idag är ombyggda pråmar och båtar den vanligaste formen av husbåtar och även den form som varit
vanligast om man ser bakåt i tiden. Pråmarna började tidigt bebos av dess skeppare med
familjer och de ställen de låg förtöjda på kom ofta att kallas för pråmstäder. Pråmtrafiken
drogs dock in i början av 1960-talet och de äldre pråmskepparna ersattes av yngre människor som köpte de gamla pråmarna för att bygga moderna bostäder på skroven.
På 1960-talet började så kallade campinghusbåtar att lanseras i USA, men denna typ av
husbåt fick aldrig något direkt genomslag i Sverige. I det stora hela har husbåtar som
företeelse varit sällsynt i Sverige om man jämför med andra länder. Orsaken till detta
tros dels vara vårt kalla klimat och dels att man inte får bo i en husbåt hur som helst i
Sverige. Detta står visserligen inte i någon specifik lagtext, utan är snarare summan av
alla hinder och förordningar som reglerar stränder, kajer och hamnar. Att bo på husbåt
är alltså ingenting som har uppmuntrats, snarare tvärtom. (Bäckman 1998, ss. 76-77)

1.3 Syfte & målgrupp
Syftet med detta examensarbete är att se över gällande lagstiftning, regler och riktlinjer
som gäller för husbåtar, samt utifrån dessa och med nedslag i genomförda områden
utarbeta råd och riktlinjer för fortsatt arbete och planering av framtida områden med
flytande bostäder. Arbetet riktar sig såväl till tjänstemän och privata initiativtagare eller
bara nyfikna inom området.

1.4 Avgränsning
Det finns flera former av husbåtar, allt från gamla pråmar och båtar som byggts om till
bostäder, till olika varianter av flytande villor både i Sverige och runt om i världen. Detta
arbete riktar dock in sig på ett modernt marint boende, det vill säga moderna flytande
villor utan motor med Sverige som utgångspunkt.

1.5 Metod & material
Examensarbetet består dels av en faktabaserad teoretisk del och dels en mer praktisk
del, där exempel på utformningar och riktlinjer hittas. Tanken med den praktiska delen har
varit att göra nedslag i verkligheten och visa på både bra och dåliga exempel på hur man
kan utforma områden med husbåtar. Kort och gott var tanken med detta examensarbete
om husbåtar att det både skulle vara innehållsrikt och samtidigt ge idéer och inspiration
till framtida planering.
Arbetet med att få fram information om husbåtar har gjorts genom litteraturstudier,
efterforskningar och kontakter med husbåtsföretag, insatta myndigheter samt kommuner, både som det har planerats i och som det ska planeras i. Dessutom har befintliga
områden med husbåtar besökts, samt att råd, riktlinjer och exempel på utformningar att
jobba efter vid planering av nya områden har sammanställts.

1.6 Frågeställningar
Hur bygger man husbåtar? Finns olika typer? Vilka tillverkare finns? Vad kostar en husbåt? Säljs de som ”typhus” eller har kunden valmöjlighet att själv påverka sin husbåt? Hur
fungerar det med vatten- och avlopp? Hur värms de upp? Hur hålls de flytande?
Vad säger lagen om husbåtar? Behöver man bygglov? Hur klaras krav på tillgänglighet i
planlösningen och när man ska gå ombord? Vilka olika olycksrisker finns och hur kan de
förebyggas?
Hur fungerar det juridiskt och ekonomiskt med husbåtar? Tecknar man en hus- eller båtförsäkring? Kan man få huslån för sin husbåt? Hur beskattas de? Köper man hus äger
man vanligtvis även tomten, men hur fungerar det med husbåtar? Om man äger sin husbåt äger man då även vattnet man befinner sig på?
Hur fungerar de områden med husbåtar som genomförts i Sverige? Vad blev bra respektive mindre bra i planeringen av dessa områden? Vilka riktlinjer, idéer och tankar bör man
ha när man planerar nya områden med flytande bostäder? Varför finns inte fler områden
med moderna husbåtar i Sverige?

2. Juridik och ekonomi
För att kunna planera nya bra områden med husbåtar är det viktigt att vara medveten och
väl insatt i den lagstiftning och de regler och riktlinjer som finns i dagens svenska samhälle. Detta kapitel syftar till att ge information om de aspekter utifrån juridik och ekonomi som är viktigt att tänka på när man planerar för permanent boende på vattnet.

2.1 Bygglov och vattendom
I Sverige är det inte tillåtet att förtöja en husbåt var man vill. Ska den användas som bostad och ligga permanent förtöjd vid en brygga eller kaj krävs bygglov och i många fall
även dispens från strandskyddsbestämmelserna. För att få bygglov krävs dessutom att
det framgår i kommunens detaljplan att bostäder får etableras på platsen. Medger den
gällande detaljplanen inte bostäder måste detta tas upp som ett ärende i kommunen och
om man har otur kan denna process ta flera år att genomföra. (Hellström 2008)
Enligt Plan- och bygglagen krävs bygglov för att få uppföra byggnader, göra tillbyggnader
eller ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligt annat ändamål. Bygglov krävs även vid ändringar av byggnaders användning, till exempel när det
inreds ytterligare någon bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller
industri eller när användningsändamålet helt ändras. (PBL 1987, 8 kap. 1 § 1 st.)
I allmänt språkbruk kan en byggnad sägas vara en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och som är så stor att människor kan uppehålla sig i den. I planoch bygglagen är dock inte begreppet byggnad definierat, utan man får istället se till tilllämpningen av bygglagstiftningen. Man finner då att begreppet byggnad fått en vidare
innebörd än att bara handla om vanliga hus, då till exempel även transformatorbyggnader,

carportar, husbåtar och silobyggnader har ansetts som byggnader. Det finns heller inga
krav på att en byggnad ska vara förenad med marken, vilket har lett till att även husvagnar och försäljningskiosker på hjul har räknats som byggnad (Boverket 2008a). Vid bedömning av vad som räknas till byggnad tar man hänsyn till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. (Boverket 2008b)
Vid godkännande av bygglov lämnas skriftligt tillstånd av byggnadsnämnden, detta gäller
för såväl bygglov, rivningslov eller marklov. Generellt kan man säga att loven prövas ur
allmän lämplighetssynpunkt, bland annat genom att granska den tilltänkta åtgärdens lokalisering och utformning med hänsyn till samhällets intressen, samt ur grannarnas synpunkt. Kraven på lov varierar i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra
anläggningars påverkan på omgivningen, samt kan dessutom variera till följd av kommunala beslut med hänsyn till de lokala förhållandena.
För uppförande av en tillfällig byggnad, annan anläggning eller ändrad användning som
inte är tänkt att vara permanent eller som man vill flytta på, kan byggnadsnämnden ge lov
för tillfällig åtgärd. För att få tillfälligt lov krävs att åtgärden inte uppfyller kraven i gällande bestämmelser i fråga om utförande, användningssätt och läge. Lov om tillfällig åtgärd kan lämnas för högst tio år, men kan förlängas med fem år i taget till en sammanlagd tid av tjugo år. (Boverket 2004, ss. 15-17)
Förutom bygglov kräver byggande i vatten och permanent förtöjning i botten tillstånd och
prövning av en miljödomstol, följt av en beviljad vattendom (Thorvaldsson 2006). Regler
om vattenverksamhet och vattenanläggning regleras i Miljöbalken, dit till exempel uppförande av anläggning i vatten, fyllning och pålning i vattenområde eller andra åtgärder
som syftar till att ändra vattendjup räknas. (Miljöbalken 1998, kap. 11)

2.2 Tillgänglighet
Strandskydd
Strandskyddet omfattar generellt sätt hela Sveriges kust och alla sjöar och vattendrag. Skyddet
är till för att hindra överexploatering av stränderna och för att säkra allmänhetens tillgång till
stränder och vatten för friluftsliv. Den så kallade strandskyddszonen gäller vanligtvis 100 meter
upp på land och 100 meter ut i vattnet. Skyddet kan utvidgas att gälla upp till totalt 300 meter, till
exempel då området är särskilt ekologiskt känsligt eller då området ligger nära en tätort där det
är ont om fria strandområden.
Strandskyddet regleras i Miljöbalken och bestämmelserna ser likadana ut över hela landet, vare
sig det är ett tät- eller glesbefolkat område, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller hur
naturen i området ser ut i övrigt. Det är Länsstyrelsen i respektive län som efter ansökan beslutar om eventuell dispens från strandskyddet, om de anser att det föreligger särskilda skäl för
detta. Naturvårdsverket granskar i sin tur alla dispenser från strandskyddet i landet och kan
överklaga till högre instans om de anser att dispensen till exempel saknar särskilda skäl.
(Naturvårdsverket, 2009)

Eftersom husbåtar räknas till byggnader (bostäder, arbetsplatser med mera) gäller Boverkets Byggregler för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i
till exempel armar, händer och ben, samt dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda till exempel rullstol, rollator eller käpp. Exempel på nedsatt
orienteringsförmåga kan vara nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.
För att uppfylla Boverkets krav på tillgänglighet och användbarhet gäller för nybyggda
bostäder att de ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till
långsiktig användning. Entréplanet skall helst vara utan nivåskillnad och minst innehålla:
-

ett hygienrum
avskiljbar sängplats (eller sovalkov)
möjlighet till matlagning
utrymme för måltider
utrymme för sittgrupp
entréutrymme
utrymme för förvaring
utrymme för att tvätta och torka (om gemensam tvättstuga saknas)

Till varje bostad skall minst en entrédörr och en dörr till varje rum, balkong och uteplats
vara tillräckligt dimensionerade för att en rullstol ska kunna passera. Dessutom ska det
finnas tillräckligt med plats att både öppna och stänga dörrarna från rullstolen, samt
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finnas platser i bostaden där det är dimensionerat för att kunna vända med rullstolen. De
tillräckligt dimensionerade måtten som Boverket rekommenderar är ett passagemått på
0,80 meter, när dörren är uppställd i 90 grader, samt en diameter på 1,30 meter för att
kunna vända med rullstolen.
För nybyggda bostäder gäller att rumshöjden ska vara minst 2,40 meter, dock kan det
tillåtas att rumshöjden i källare, vinds- och suterrängvåningar är lägst 2,30 meter. Bostäder med en större bostadsyta än 55 kvadratmeter ska enligt Boverket utformas efter
det antal personer som ska bo där, vilket betyder att det ska finnas plats för en dubbelsäng i minst ett av sovrummen.
Vidare är det viktigt att entréer och kommunikationsutrymmen görs tillgängliga och användbara med en fri bredd på minst 1,30 meter, samt där det är möjligt utformas utan
nivåskillnad. Där nivåskillnader inte kan undvikas ska skillnaden utjämnas med ramp, hiss
eller annan lyftanordning eller trappa. För husbåtar löses kraven på tillgänglighet med
hjälp av en ramp mellan husbåten och en flytbrygga eller mellan husbåten och en fast kaj.
En ramp får luta högst 1:12, men rampen blir säkrare att använda om den inte lutar mer än
1:20. I övrigt ska rampen ha en fri bredd på minst 1,30 meter och höjdskillnaden bör vara
högst 0,50 meter.
Till varje bostad ska en angöringsplats för bil finnas för rörelsehindrad inom 25 meters
gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. Vad det gäller gångvägar ska minst
en tillgänglig och användbar gångväg finnas mellan bostaden och parkerings- och angöringsplatser eller andra friytor i anslutning till bostaden. Gångvägarna ska där det är

möjligt utformas utan nivåskillnader, vara lätta att följa samt kunna användas som sammanhängande ledstråk. Markbeläggningen på såväl gångytor som på angörings- och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Exempel på lämpliga ytmaterial kan vara
betongmarkplattor, fasta och jämna grusytor eller asfalt. I övrigt ska belysningen längs
tillgängliga och användbara gångytor och vid angörings- och parkeringsplatser för bilar
samt friytor utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
kan orientera sig. (BBR 2008, kap. 3, ss. 71-87)

2.3 Säkerhet
Tekniska egenskapskrav
Precis som alla byggnadsverk (byggnader och andra anläggningar) som uppförs eller
ändras, ska husbåtar enligt Byggnadsverkslagen uppfylla tekniska egenskaper i form om:
-

bärförmåga, stadga och beständighet
säkerhet i händelse av brand
skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
skydd mot buller
energihushållning och värmeisolering
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
hushållning med vatten och avfall

De tekniska egenskapskraven gäller under rimlig livslängd och under förutsättning att
byggnadsverken får normalt underhåll. (BVL 1994, 1-2 §)

Brandskydd
I Boverkets Byggregler hittar man regler om brandskydd vad det gäller utrymning av
byggnad, skydd mot uppkomst och spridning av brand, skydd mot brandspridning mellan
byggnader samt bärförmåga vid brand.
I bostäder och lokaler där personer vistas längre tider ska minst två olika utrymningsvägar finnas. Om bostaden eller lokalen är i mer än ett våningsplan ska det finnas minst en
utrymningsväg per våningsplan. Till utrymningsväg räknas dörrar och även fönster, om de
är av tillräcklig storlek och att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt. I alla bostäder ska brandvarnare eller automatiskt aktiverat utrymningssystem finnas. Minst en
brandvarnare bör finnas per våningsplan, helst i nära anslutning till sovrummen.
I byggnader där en brand kan förväntas få en snabb spridning, få mycket stor intensitet
eller kan medföra stor risk för personskador, skall fasta anordningar finnas för att underlätta brandsläckningen. En vanlig lösning på detta är att förse byggnader med invändiga bostadssprinklers och även fasadsprinklers, samt att fasaderna görs eller förstärks
med brandhärdigt material.
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(foto: AquaVilla)

Vidare ska avståndet mellan bostadshus, i detta fall husbåtar, vara minst åtta meter för
att motverka spridning av brand. Till varje byggnad ska en utrymningsväg finnas tillgänglig
för räddningstjänstens fordon. Om gatunät eller motsvarande gör att utrymningsvägen är
begränsad, ska en särskild färdväg ordnas som är skyltad och har uppställningsplatser
för räddningstjänstens fordon. (BBR 2008, kap. 5, ss. 103-133)
Andra aspekter att ha i åtanke i områden med husbåtar är att risken för brandspridning
mellan bostäderna ofta är stor på grund av att ägarna till husbåtarna ofta har sina privata motorbåtar mellan husbåtarna. Dessutom finns ofta brandfarlig vätska i form av bensin
och gasol i större utsträckning vid husbåtar än vid bostäder på land. Dessa aspekter på
ökad risk för brandspridning kan enkelt avhjälpas om bostadssprinklers finns som har
sådant utförande och uthållighet att även skydd mot brandspridning mellan husbåtarna
minskas. (Bengtson 2004, ss. 3-4)
I området med husbåtar i Solna krävdes förutom ovan nämnda aspekter på brandskydd
även att det fanns två oberoende utrymningsvägar från husbåtarna och in till fast mark.
Detta gjorde att man var tvungen att skapa en brandbro mellan bryggorna för att möjliggöra en andra utrymningsväg om någon av bryggorna in till land skulle vara eldhärjade.
Brandbron i området är utformad så att även ett barn kan fälla ner och använda den vid
brand. I övrigt finns längs bryggorna brandposter med jämna mellanrum och i mitten av
området finns en pump som förser brandposterna med vatten. Brandposterna och pumpen var ett krav från räddningstjänstens sida för att få ha permanentbostäder i marinan,
då det råder svår framkomlighet och försvårat släckningsarbete för räddningstjänsten.
(Standar 2009-01-29)

Olycksfall

Olycksrisk

Byggnader ska enligt Boverkets Byggregler utformas så att risken för olyckor som fall,
sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och
elektriska stötar begränsas. Även tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas
så att risken för olycksfall begränsas.

En olycksrisk husbåten är utsatt för är att andra båtar skulle kunna kollidera med den,
men risken är helt beroende av var husbåten ligger förtöjd. Ligger den långt ifrån den
allmänna farleden, är risken för kollision av större båtar försumbar. Ligger däremot husbåten förtöjd i nära anslutning till en farled krävs åtgärder för att minimera kollisionsrisken. En åtgärd kan vara att området kring husbåten görs grundare, så att större båtar
går på grund före en eventuell kollision.

Trappor, ramper, balkonger och takterrasser som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räcken inomhus ska vara
minst 0,9 meter höga och om våningshöjden (golv till golv) är mer än 3,0 meter bör räcket vara 1,1 meter högt. Räcken utomhus på till exempel balkonger bör vara minst 1,1 meter.
Räcken ska även utformas så att de i utrymmen där barn vistas inte skadar sig till följd av
att de klättrar eller kryper. Detta innebär att räcken ska vara utformade så att de inte
går att klättra på och inte ha öppningar som barn kan fastna med till exempel huvudet i.
Vidare är det viktigt att man förebygger drunkning i både brunnar, bassänger eller öppet
vatten på tomter. Särskilt viktigt är det att barnolycksfall förebyggs och att räcken, staket
och grindar med mera utformas så att risken för olyckor minskas. Dammar, bassänger
eller liknande med ett maximalt vattendjup på 0,2 meter behöver dock inte ha något särskilt skydd. (BBR 2008, kap. 8, ss. 175-195)

En annan olycksrisk kan vara att husbåten av någon anledning skulle börja sjunka, till
exempel efter en kollision. Om detta mot all förmodan skulle hända är händelseförloppet
dock långsamt. För att minska risken kan man i de fall husbåten består av flytpontoner
dela upp dem i sektioner, så att bostaden hålls flytande även om en eller flera sektioner
skulle skadas och vattenfyllas.

Förtöjning
Det är viktigt att husbåten förankras väl för att klara hårt väder och infästningarna till
bryggan eller kajen den ligger förtöjd bör vara starka för att klara vertikala rörelser. En
så kallad Nordsjökätting förankrad till över 60 ton tunga betongkassuner på botten gör
att husbåten står emot både orkan, kraftig sjöhävning och extremt högvatten (Bengtson
2004, s. 5). Förutom ovanstående infästning kan även husbåten förankras kring pålar i
sjöbottnen, vilket medger vertikala förflyttningar, men inte förflyttningar i horisontalled.
(Strindberg 2009-02-24)

En ytterligare lösning på hur både husbåtar och dess eventuella bryggor kan förankras i
botten på ett motståndskraftigt sätt är att använda sig av ett system som heter SEAFLEX.
Denna anordning klarar förankring under alla förhållanden och parerar på ett tryggt och
säkert sätt både tidvatten och vågrörelser. Konstruktionen fungerar så att SEAFLEX långsamt sträcks ut och sedan återgår till utgångsläget med en jämn och lugn rörelse, samtidigt som systemet alltid har en viss spänning för att klara påfrestningar i både horisontal- och vertikalled. I hamnar och marinor med mycket båttrafik gör systemet att svall
och risken för skador på förtöjda båtar eller husbåtar minskar betydligt. Dessutom påverkar inte förankringen en känslig bottenmiljö, samt har bra motståndskraft mot korrosion och ett minimalt underhållsbehov.

SEAFLEX är en svensk uppfinning och har funnits på marknaden sedan 1970-talet. Idag
finns systemet utplacerade på mer än 1 000 platser i 30 länder världen över, bland annat
vid förtöjningarna av bryggor utanför konstgjorda öar i Dubai. Förutom ovan nämnda
fördelar har även SEAFLEX lång livslängd vilket är bra ur ekonomisk synvinkel, samt en
enkel och mycket stabil konstruktion som klarar alla djup och variationer i vattendjup
under tiden. (Gunnarsson 2009-01-29)

SEAFLEX klarar både horisontala och vertikala rörelser (www.seaflex.com)

SEAFLEX används för infästning av flytbryggor bland annat i Dubai (www.seaflex.com)

Säkerhet mot brott

2.4 Upplåtelseformer

Det bästa sättet att förebygga brott är enligt nordiskt synsätt att använda socialisation,
som att till exempel överföra gemensamma normer till barn och ungdomar i familjen och i
skolan. Detta grundläggande synsätt fördjupas och förstärks ytterligare om det kombineras med mer bebyggelseinriktade åtgärder. En slutsats som Boverket kommit fram till är
att det inte finns någon standardlösning för hur man minskar brottsligheten eller rädslan
för brott. Brottslighetens omfattning och karaktär samt rädsla, otrygghet och sociala
problem har väldigt stora lokala variationer. Detta gör att det i sin tur är svårt att skapa
en generell mall för det brottsförebyggande arbetet. Varje specifik plats kräver en analys
i förhållande till det fysiska rummet och vilken typ av brottslighet det handlar om, samt
att man metodiskt arbetar med både sociala och fysiska åtgärder.

Det finns ingen konkret definition på begreppet fastighet i svensk lag, men i Jordabalken
framgår att fast egendom är jord och denna är i sin tur indelad i fastigheter. Med jord
menas både delar av jordytan på fast mark och vattentäkt område. De tre typer av fastigheter som finns är mark- och vattenområde, andelsfastighet samt fiskefastighet. Den
förstnämnda fastigheten är den dominerande formen och den kan antingen bestå av enbart markområde, av både mark- och vattenområde eller av enbart vattenområde. (Julstad 2000, s. 23)

En annan viktig aspekt för att lyckas med brottsförebyggande åtgärder är att sträva mot
långsiktigt hållbara lösningar, vilket ofta kräver samverkan mellan flera parter. Kommun,
polis, bostadsföretag och boende har tillsammans stora möjligheter att förebygga och
hindra brottsligheten, detta genom att använda sig av sociala brottsförebyggande hinder
som till exempel att öka den sociala kontrollen. Förutom sociala hinder kan även brott
förhindras genom fysiska och symboliska hinder. Med fysiska hinder menas lås, larm och
belysning, medan man med symboliska hinder förebygger brott genom att till exempel
hålla den byggda miljön ren och fräsch. Detta sänder ut signaler som att det finns ägare
som tar ansvar och bryr sig om boendemiljön, vilket gör miljön mindre attraktiv för
brottslighet. (Birgersson red. 1998, ss. 9-13)

Till en fastighet hör inte bara marken, utan även de byggnader eller andra anläggningar
som en fastighetsägare har uppfört på marken hör till fastigheten och räknas då som
tillbehör till fastigheten. Dock ses marken och byggnaderna som en enhet ur äganderättslig synvinkel, vilket betyder att när en fastighet säljs omfattar försäljningen även de byggnader och anläggningar som hör till fastigheten. Om byggnader finns på en fastighet som
är uppförda av någon annan än fastighetsägaren, till exempel av någon med nyttjanderätt,
räknas dessa inte som tillbehör till fastigheten. Byggnaderna blir då istället lös egendom
och är så kallade hus på ofri grund. Vid försäljning av en fastighet med byggnader av ofri
grund påverkas inte äganderätten till byggnaden, det vill säga att nyttjanderättsinnehavaren är fortfarande ägare. (Julstad 2000, s. 27)
För planområdet husbåten ligger förtöjd vid finns ett antal alternativa upplåtelseformer,
allt från att området överlåts med äganderätt till att det innehas med någon form av nyttjanderätt. En nyttjanderätt kan beskrivas som en rätt till förmån för en person att använda hel eller del av fastighet som ägs av någon annan än den som skall nyttja fastigheten.
Till nyttjanderätter hör arrende, hyra och tomträtt. Gemensamt för alla nyttjanderätter är

att de alla har en begränsad varaktighet. Huvudreglerna är att upplåtelse av nyttjanderätt
inom områden med detaljplan samt för jordbruksarrende gäller som längst i 25 år. I övriga fall av nyttjanderätter gäller en längsta giltighetstid på 50 år, men vissa undantag från
huvudreglerna finns. (Julstad 2000, s. 38)
Med arrende menas att markägaren arrenderar ut marken och denna upplåtelseform har
dispositiva villkor, vilket betyder att parterna tillsammans bestämmer och avtalar om
villkoren. Arrendet kan i regel upphöra vid varje femårsperiod om inte avtalet förlängs
och markägaren måste ha arrendatorns medgivande innan arrendet överlåts till annan
arrendator (Habenicht 2001, s. 12) Arrenden delas in i jordbruks-, bostads-, anläggningsoch lägenhetsarrende beroende på dess ändamål. Vidare kan marken upplåtas med hyra,
men vanligast är att hyra handlar om rätten att nyttja hus eller del av hus. (Julstad 2000,
ss. 38-39)

I de fall man vill göra det möjligt att avstycka en tomt för att placera sin husbåt på, måste
upplåtelseformerna vara antingen ägande- eller tomträtt. Vad det gäller arrende och hyra
kan dessa upplåtelseformer inte ligga till grund för fastighetsbildning eftersom varaktighetsrekvisitet saknas. Enligt anläggningslagen kan gemensamhetsanläggningar inrättas
för till exempel bryggor och ledningar för teknisk försörjning om planområdet har upplåtits med tomt- eller äganderätt. Vid andra upplåtelseformer måste särskilda avtal göras
som säkerställer motsvarande rättigheter och skyldigheter. (Habenicht 2001, s. 12)
Fördelen med att avstycka en fastighet, i detta fall ett vattenområde för bostadsändamål,
är att den kan överlåtas, lagfaras, intecknas och så vidare, precis som alla andra fastigheter. (Thorvaldsson 2009-01-21)

2.5 Beskattning
Marken kan även upplåtas med äganderätt, vilket gör det möjligt att dela in området i
tomter som avstyckas genom fastighetsbildning. Äganderätten som upplåtelseform finns i
två varianter. Antingen kan områdets tomter säljas till individuella köpare och övergå i
privat ägo eller så säljs tomterna till en bostadsrättsförening som i sin tur upplåter utrymme till bostadsrättsinnehavare.
Slutligen kan marken upplåtas med nyttjandeformen tomträtt. Denna upplåtelseform liknar äganderätten då den upplåts på obestämd tid och gör det möjligt att stycka upp tomter, men skiljer sig från äganderätten då den inte kan säljas (Habenicht 2001, s. 12).
Tomträtt kan endast upplåtas i hel fastighet och då den ägs av stat, kommun eller är i
övrig allmän ägo. (Julstad 2000, s. 39)

Husbåtar betraktas enligt fastighetsbeskattningslagen som byggnader vid fastighetstaxering om följande förutsättningar uppföljs:
1. Bygglov ska ha beviljats.
2. Husbåten får inte utgöra tillfällig byggnad, bygglovet måste gälla i minst fem år.
3. Husbåten ska vara avsedd för stadigvarande bruk på den plats bygglovet gäller
och konstruerad på ett sådant sätt att den inte kan förflyttas för egen maskin.
4. Husbåten ska vara fast förankrad vid kaj eller motsvarande och ha permanenta
förbindelser med land för elektricitet, samt vara ansluten till kommunalt vatten
och avlopp eller liknande anläggning.

Då ovanstående villkor uppfylls beskattas husbåten på samma sätt som en byggnad på
land. I dagsläget kan dock inget markvärde för fastigheten ges, då hela fastigheten består
av vatten. (Skatteverkets ställningstaganden 2005)
Fastighetsbeskattningslagen hindrar Skatteverket från att ge fastigheter som är vattentäckta ett markvärde. För att i framtiden kunna göra detta krävs i så fall en lagändring.
Indirekt kan man säga att vattenfastigheten ändå får ett markvärde, eftersom den har ett
högt marknadsvärde då fastigheten har en byggrätt. (Thorvaldsson 2009-01-21)
I de fall husbåten taxeras på samma sätt som småhus på land, tas även fastighetsskatten
ut på vanligt vis. Dessutom gäller även reglerna om uppskov med reavinstskatt, om köparen av husbåten nyligen sålt en bostad och istället köper en flytande sådan (Thorvaldsson
2006). För att få uppskov med reavinstskatten krävs dock att man är skriven på platsen där
husbåten ligger. (Swensson 2009-01-29)
Det är fastighetens värde som utgör underlaget för fastighetsbeskattningen. Vid allmän fastighetstaxering bestäms taxeringsvärden som sedan utgör grunden för fastighetsskatten. Flera
fastigheter kan i vissa fall ses som en gemensam enhet, en så kallad taxeringsenhet. För byggnader på ofri grund, alltså en byggnad som ägs av någon annan än markens ägare, kan även de
beskattas om de anses utgöra en särskild taxeringsenhet. (Julstad 2000, s. 30)
För nybyggda husbåtar, precis som nybyggda bostäder på land, betalar man ingen fastighetsskatt
de första fem åren och för de nästkommande fem år betalar man endast en halv fastighetsskatt.
(Swensson 2009-01-29)

2.6 Skeppsregistrering
Det är i vissa fall oklart om husbåtar alltid kan betraktas som byggnader, även om flera
rättsfall och prövningar den senaste tiden har betraktat dem som det. Många husbåtar i
Sverige, både gamla ombyggda pråmar och dagens moderna flytande villor, räknas som
fartyg och är registrerade i skeppsregistret. De klassas då inte som fastighetstillbehör
utan som lös egendom och pantsättning sker enligt reglerna i Sjölagen. Bygglov krävs
dock om husbåten ska ligga förtöjd vid samma ställe en längre tid och även att den gällande detaljplanen medger det, även om husbåten är skeppsregistrerad och indirekt inte
räknas till en byggnad. (Lindholm & Karlsson 2003, s. 3)
I de fall husbåten har skrov och styrinrättning ska den enligt Sjölagen registreras i fartygsregistret. Husbåten räknas som skepp om längden är högst 12 meter och bredden
högst 4 meter. Överstiger husbåten dessa mått räknas den som båt. (Sjölagen 1994, 1 kap.
§ 2-3)
Att husbåtar registreras i skeppsregistret är inte så konstigt i de fall husbåten har varit
en båt som numera är ombyggd till bostad, men dagens moderna flytande villor varken
påminner eller fungerar som regelrätta fartyg. Anledningen till att man registrerar sin
husbåt i skeppsregistret beror troligen på att man vill kunna belåna den genom reglerna
för pantsättning av skepp, samt att båtar och skepp inte är skattepliktiga. (Schumacher
2001, s. 33)

Husbåtarna vid Pampas Marina i Solna är registrerade i skeppsregistret och de klarade
kravet på styrinrättning genom att man satte dit ett provisoriskt roder (Swensson 200901-29). Anledningen till registreringen var främst att ge bankerna en bra säkerhet som i
sin tur gav husbåtsägarna bättre lånevillkor. För att få ha sin husbåt i marinan tecknar
man ett nyttjanderättsavtal, vilket gör att husbåten klassas som byggnad på ofri grund,
vilket i sin tur inte innebär någon bra säkerhet ur bankernas synpunkt och därmed sämre
lånevillkor (Schumacher 2001, s. 36). Dock kommer husbåtarna i marinan inte undan fastighetstaxeringen, då de räknas till en särskild taxeringsenhet och måste beskattas.
(Swensson 2009-01-29)

2.7 Försäkring och finansiering
Generellt kan man säga att både försäkringsbolag och banker ställer sig mycket frågande
till försäkring och finansiering av denna relativt nya boendeform.
Företaget AquaVilla i Solna har tillsammans med försäkringsbolaget If kommit överens om
en försäkringsmodell som påminner om en sedvanlig villaförsäkring. Detta både i dess
form och dess pris för de boende, dock med vissa tillägg för att bostaden befinner sig på
vattnet. För att If skulle gå med på att försäkra husbåtar från AquaVilla var företaget
tvungna att lämna en husbåt för noggranna tester av Statens betonginstitut. Detta för att
mer i detalj kunna undersöka bostadens konstruktion och tekniska installationer.
AquaVilla har även ett avtal med Handelbanken om finansiering, där husbåtsägarna lämnar skeppsinteckningar som säkerhet för att kunna belåna sin husbåt. De får även för
närvarnade samma ränta som banken ger kunder för köp av bostadsrätter. (Swensson
2009-01-29)
Försäkring och finansiering till husbåt av företaget Modern Marine Homes fås idag genom
ett vanligt villalån från Swedbank och villaförsäkring genom det mindre försäkringsbolaget Sveland. (Strindberg 2009-02-24)

Husbåtar vid Pampas Marina i Solna (foto: AquaVilla)

3. Konstruktion och teknik
För att kunna planera nya bra områden med husbåtar är det även viktigt att ha kunskap
och vara införstådd med husbåtens konstruktion och teknik. Detta kapitel syftar till att ge
kunskap om hur man bygger husbåtar i Sverige idag och vilken teknisk försörjning de
kräver för att kunna fungera som en permanent åretruntbostad och hur detta löses i
praktiken.

3.1 Konstruktion
Marin miljö ställer högre krav på lösningar, materialval och tillverkning än traditionellt
byggande på land. Dagens husbåtar, flytande villor, måste därför hålla en genomgående
mycket hög kvalitet, både när det gäller tekniska lösningar och material. En rad specialistkompetenser har därför medverkat i utvecklingen och framtagandet av produkterna.
Den vanligaste lösningen på husbåtens konstruktion är ett betongskrov, en så kallad kassun. Dess utförande kan dock se annorlunda ut beroende på vilken husbåtstillverkare som
gjort skrovet.
Betongkassunen från husbåtsföretaget AquaVilla gjuts i ett enda stycke i armerad betong
utan några fogar och har en tjocklek på 28 cm i botten och 18 cm i väggarna. I betongskrovet monteras ett innerskrov som är avskilt från ytterskrovet genom en ventilerad
luftspalt och innerskrovet utgör husbåtens nedre plan. Skrovets innerbotten isoleras
sedan med 15 cm cellplast och systemet är ett patenterat system vid namn AquaEnergySystem. Husbåten byggs efter ”bronorm 100”, vilket betyder att konstruktionen tål att
ligga i vatten i 100 år utan att behöva tas upp. (AquaVilla 2009-01-22)

Skiss över husbåt med betongskrov från AquaVilla
(skiss från AquaVilla)

Betongkassunen från husbåtsföretaget Modern Marine Homes är en vattentät värmegrundskonstruktion i betong som sammanfogats utan mekanisk infästning och den totala
tjockleken på kassunen är 18,6 cm. Isoleringen är gjord utanpå skrovet för att få en jämnare temperatur utan några som helst kondensproblem inne i bostaden (Modern Marine
Homes 2009-01-22). Detta patenterade system tillhör de senaste rönen för isolering av
byggnader på land och ger en låg energikostnad. (Strindberg 2009-02-24)
Dagens moderna husbåtar väger någonstans mellan 150 och 165 ton, varav bara betongskrovet väger mellan 120 och 130 ton. Husbåtens tunga vikt gör att den ligger mycket
stabilt i vattnet och är så gott som oberörd av vindar, vågor och vinterns is (Bergström,
R. 2009-01-29). Nackdelen blir dock att den är svår att flytta om man behöver bogsera
den. Det är då enklare att lyfta upp den på en pråm och frakta den dit man vill, än att istället försöka bogsera den. (Köhler 2004)

Det är viktigt att skapa en konstruktion som helt står emot fukt och som ger ett torrt
inomhusklimat utan några kondensproblem. Dessutom är det viktigt att husbåtens väggar
och tak är konstruerade av material som inte väger så mycket, för att husbåten ska ligga
stabilt i vattnet (Modern Marine Homes 2009-01-22). För att undvika problem med fukt
och kondens använder man sig helt av oorganiska material när man gör husbåten. AquaVillorna i Solna är invändigt byggda med ett patenterat system som heter CasaBona, både
i väggarna och i bjälklaget mellan våningarna. Kortfattat kan man säga att systemet består av reglar i plåt med färdiga profiler att isolera med antingen styva isolerblock eller
styv mineralull. Att regeln består av plåt istället för trä gör att både regeln och isoleringen helt står emot fukt och nedbrytbarhet. Systemet används förutom i husbåtarna vid
Pampas Marina även i bostäder och lokaler runt om i nybyggnationer i Stockholm.
(Hoseini 2009-01-29)
Det är även vanligt att husbåtens skrov och väggar utvändigt täcks av ett glasfiberlaminat
som är ytbehandlat med en blank gelcoat, precis som skrovet på en plastbåt (Modern
Marine Homes 2009-01-22). Detta gör att husbåten förutom bra hållbarhet även har ett
bra brandskydd, då både gelcoaten och det oorganiska materialet i väggarna är brandhämmande. (Strindberg 2009-02-24)

Husbåten kan istället för ett betongskrov vara uppbyggd och hålla sig flytande med hjälp
av pontoner, vilket ger en lättare vikt på cirka 50 ton. Konstruktionen består av en galvad
stålkonstruktion som bottenplatta som flyter på flytelement, pontoner, tillverkade av PVCplast, som i sin tur är fyllda med frigolit. (Husbat.com 2009-01-22)

Flytpontoner med galvad stålkonstruktion (www.husbat.com)

3.2 El, vatten och avlopp

3.3 Värme och ventilation

Den vanligaste lösningen är att husbåten ansluts till befintligt elnät och det kommunala
vatten- och avloppsnätet. Husbåten kopplas på det kommunala vatten- och avloppsnäten
genom ledningar till och från husbåten som sammanstrålar i en central på området innan
de sedan förbinds med de befintliga kommunala näten (Bergström, R. 2009-01-29). Systemet är ett så kallat Low Pressure System, som förutom för husbåtar även används för
bostäder i kuperad terräng. Avloppsledningarna ligger under den normala nivån och pumpar måste användas för att trycka upp avloppsvattnet till det kommunala ledningssystemet. (Bergström, G. 2001)

Uppvärmning av husbåtar sker till största del med hjälp av sjövärme, där en värmepump
utvinner värme ur det omgivande vattnet. Värmen sprids sedan i husbåten genom vattenburen golvvärme, precis som i dagens moderna villor på land. För att få bra ventilation
har husbåten sedan en till- och frånluftsventilation (Modern Marine Homes 2009-01-22).
I framtiden är förhoppningen att husbåten ska vara helt självförsörjande, med hjälp av ett
litet biobränsleeldat kraftverk. (Köhler 2009)

I de fall husbåten består av ett betongskrov kan man utrusta husbåten med tankar för
färsk- och spillvatten i utrymmet mellan inner- och ytterskrovet om man så önskar (AquaVilla 2009-01-22). Nackdelen med denna lösning är att spillvattenstanken fylls på bara
ett par dagar, då konsumtionen av vatten i de flesta hushåll ligger på runt 400 liter per
dygn. Detta gör att man är tvungen att tömma avloppstankarna väldigt ofta genom att
vakuumsuga dem. (Bergström, G. 2001)

I AquaVillornas fall tas värmen upp ur vattnet genom ingjutna ledningar i betongskrovet
(Bergström R. 2008-01-29). För en flytande villa från Modern Marine Homes är kollektorslangar fästa på betongskrovets utsida, vilket ger en bättre värmeupptagning från
vattnet. Slangarna sitter en halv meter under ytan, där det är isfritt. Värmen från vattnet
används av värmepumpen för att värma upp husbåtens vattenburna golvvärmesystem.
Vid de tillfällen sjövattnet bidrar med för lite värme för att värma upp husbåten går en
elpatron in, men inte ens när lufttemperatur hade varit på -18 grader i mer än tre dygn
behövde elpatronen användas i värmepumpen. (Strindberg 2009-02-24)
På husbåtarna i Solna består golvvärmesystemet av ett slutet ytmonterat system som
ger effektiv användning av värmen samt små värmeförluster om man jämför med ett
ingjutet system. I stället för vatten finns sprit i ledningarna, vilket ger en snabb termisk
respons och uppvärmning av det omgivande rummet. I en normalstor husbåt finns över
600 meter ledningar för golvvärme. (Henning 2009-01-29)

Skiss över hur AquaVilla löser vatten, avlopp och uppvärmning av sina husbåtar (AquaVilla)

4. Husbåtsföretag
I detta kapitel presenteras de företag som idag tillverkar nya moderna husbåtar runt om i
Sverige. Företagen presenteras i den ordning de kom in på marknaden och endast en
kortare presentation av företaget och deras husbåtar görs.

4.1 AquaVilla
Husbåtsföretaget AquaVilla etablerades år 2000 och har sitt kontor vid Pampas Marina i
Solna. År 2000 producerades och såldes de åtta första husbåtarna och till året efter
gjordes ytterligare fyra för att placeras i Västa hamnen i Malmö för visning på Bomässan
2001 (Bo01). Följande år har husbåtar producerats för att i första hand ligga förtöjda vid
Pampas Marina, tillsammans med de fyra som visades vid Bo01. Totalt finns idag 20
flytande villor för permanent boende vid Pampas Marina i Solna.
Företaget är privatägd och dess grundare och verkställande direktör är Richard Bergström. Affärsidén är förutom att tillverka och sälja flytande hus av hög kvalitet, även att
med hjälp av erfarenhet och kompetens skapa tekniska innovativa lösningar och attraktiva
marina helhetsmiljöer. Husbåtarna tillverkas i Stockholmsområdet och det råder idag en
stor efterfrågan på AquaVillorna, både i och utanför Sverige. (Aquavilla.se 2009-01-22)

För tillfället ligger produktionen av nya flytande villor nere, då företaget jobbar med att
försöka hitta nya platser för etablering av husbåtar runt om i landet. Det är inte lönsamt
att producera enstaka husbåtar per år som företaget gjort hittills, utan lönsamheten
ligger i att få upp tillverkningen till cirka 25 flytande villor/år och på så sätt möjliggöra en
effektivare produktion. För att lyckas med detta måste dock nya områden för husbåtar
lokaliseras, vars gällande planer medger boende på vatten. Företaget uppskattar att det
finns över 1 000 platser i landet där husbåtar redan idag kan eller efter en framtida planändring med fördel kan placeras. Företaget har ständigt en dialog med kommuner och
privatpersoner landet runt för att få tag i nya platser där områden med husbåtar kan
placeras, samt för att få igång en diskussion och intresse för denna boendeform.
En AquaVilla kostar någonstans mellan fyra och sex miljoner, beroende på standard och
materialval, tekniska lösningar och utförande med mera. Sedan tillkommer driftskostnader och kostnader för ”tomten” eller för att hyra plats för husbåten vid till exempel en
marina eller kaj (Bergström, R. 2009-01-29). I dagsläget finns fyra modeller av företagets
flytande villor; Classic, Avanti, Futura 2 och Futura 3. Gemensamt för modellerna är en

C
Classic

Avanti

Futura 2

Futura 3

genomgående hög kvalité, öppen planlösning och härliga terrasser. Bostadsytan ligger på
mellan 120-145 kvadratmeter och det är Futura tre som för närvarande är den mest populära modellen. Husbåtarna har ett djupgående på cirka 2 meter, oavsett modell. (Aquavilla.se 2009-01-22)

En flytande villa från Modern Marine Homes kostar mellan fyra och fem miljoner kronor,
beroende på inredning (Fredriksson 2006) och husbåten kan antingen köpas nyckelfärdig
eller byggas själv med hjälp av företagets utförliga ritningar. Som kund ges man stor
valmöjlighet och delaktighet då man får vara med och påverka allt från material och standard, till antal rum och planlösning. (Modern Marine Homes 2009-01-22)

4.2 Modern Marine Homes
Företaget bildades 2002 och ägs gemensamt av Staffan Strindberg (arkitekt), Karl-Evert
Sjöström (projekt- och utvecklingsledare), K-V Bygg AB (lokalt byggföretag) och Tecomatic AB (arbetar med miljö- och erosionsskydd i marina miljöer). Företagets vision var att
skapa ett boende på vattnet som inte kompromissar med kraven på en modern villa, samtidigt som låga drifts- och underhållskostnader och goda miljöval varit vägledande. Dessa
ledord har lett fram till Villa Näckros, en flytande villa med ett modernt formspråk och
genomtänkt konstruktion. Villa Näckros är utvecklad för ett komfortabelt och exklusivt
boende på vattnet och finns idag i två storlekar; Villa Näckros på 178 kvadratmeter och
Villa Näckros Alba på 135 kvadratmeter. Gemensamt för dem är en bostad full med ljus
och luft, samt en öppen planlösning.
Sedan 2003 ligger företagets hittills enda tillverkade flytande villa Villa Näckros vid
Varvsholmen i Kalmar. Husbåten fungerar dels som en bebodd visningsvilla och dels som
ett testobjekt för att utvärdera såväl material, tekniska lösningar och funktionalitet. Tester har bland annat genomförts av Högskolan i Kalmar, där den flytande villan ingått i ett
forskningsprojekt om energi. (Modern Marine Homes 2009-01-22)

Känslan att bo på vattnet (foto: Jenny Karlsson)

Villa Näckros 178 kvadratmeter är fördelade på 3 halvplan och har förutom generösa ytor
inne, även generösa ytor ute i form av takterrass och altan på totalt 130 kvadratmeter.
Husbåten har yttermåtten 12 x 12 meter, en höjd över vattnet på 5 meter samt ett djupgående på 1,26 meter. Halvplanen ger en intressant och trevlig planlösning, där man till
exempel från matplatsen i köket har utsikt över vardagsrummet och dess takhöjd på 3,70
meter. Förutom halvplanen gör även de stora glasytorna och den öppna planlösningen att
den flytande villan känns både luftig och ljus. Husbåten är utformad efter dess sjönära
läge och gott om plats för umgänge finns både inom- och utomhus. (Fredriksson 2006)

Halvplanen på Villa Näckros skapar en trevlig och spännande
planlösning med mycket rymd och ljus (sektion av Staffan Strindberg)

Villa Näckros i Kalmar (foto: Jenny Kalrsson)

