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genom hela utbildningen.     

Nu väntar nya äventyr!  

 
Viktoria Karlsson 
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Sammanfattning 
Migration har alltid förekommit och med det människor som förändrat sina 
bostadsförhållanden. Därför har bostadsbristen genom decennium varit 
mer eller mindre påtaglig. Lösningarna har varierat från Barnrikehus, 
Folkhem till Miljonprogram. I dagsläget flyr många människor runt om i 
världen från sina hem på grund av orsaker som krig och naturkatastrofer 
till följd av klimatförändringar. Detta bidrar till fortsatt inflyttning och 
befolkningsökning i Sverige. Bostadsbristen stiger och fler bostäder 
behövs. Nyaste prognosen från Boverket gjordes under 2016 och visar att 
det behövs totalt 150 000 nya bostäder tills 2025. Samtidigt börjar det 
konstateras att i de större städerna är byggbar markyta en bristvara. Därför 
har nya lösningar tagits fram som att bygga flytande bostäder och utnyttja 
vattenspeglar.  

Syftet med studien har varit att få en uppfattning om flytande bostäder är 
nutidens lösning på bostadsbristen eller enbart ett småskaligt unikt 
boende för några få individer. Slutsatser har grundats på en kartläggning av 
planerade och genomförda projekt i Sverige. Vidare var även syftet att 
undersöka ifall flytande bostäder är något för norra Sverige, närmare 
bestämt Lycksele, Västerbotten.  

Första delen av arbetet bestod av en litteraturstudie där vattenfastigheter, 
permanenta flytande bostäder samt kombinationen flytande bostäder och 
strandskydd definierades. Samtidigt studerades planerade och genomförda 
projekt i landet.  

 

 

 

 

 
 

Andra delen bestod av en fallstudie där en kvalitativ undersökning 
tillämpades genom intervjuer med manliga och kvinnliga invånare i 
Lycksele. Det genomfördes även intervjuer via mejl med 
Byggnadsnämnden samt samhällsplanerare på Lycksele kommun. Vidare 
resulterade fallstudien i ett gestaltningsförslag för flytande bostäder vid 
Hawaiiudden, Lycksele. Fallstudieområdet var bestämt via en inventering 
av flertalet vattenspeglar inom tätorten där för- och nackdelar studerades.  
Förslaget ledde till ett tvåvåningshus med öppenplanlösning och 
möjligheter att påverka funktioner själv som 2 till 4 sovrum. Exteriört är 
förslaget en diskret men nyfiken arkitektur plockad från klassiska sjöbodar i 
södra delar av landet men med en norrländsk karaktär.  

Resultatet av intervjuerna visar på att det finns ett intresse från invånarna 
att bosätta sig i flytande bostäder men att rädsla finns för fuktskador, 
drunkningsolyckor samt ekonomiska aspekter. Många orsaker till den 
negativa responsen kan grunda sig i kunskapsbrist inom ämnet. När det 
gäller placeringen av dessa flytanade bostäder anser många att Lycksele 
tätort är mindre attraktiv. Det förblir en gåta vars de tillfrågade hellre ser 
denna bostad.  

Sammanfattningsvis kan man påstå att flytande bostäder är en nytänkande 
innovation som inte har spridits sig över Sverige i samma skala. Det finns 
en stor okunskap inom ämnet och lagstiftningen är otydlig. Ifall Sverige i 
framtiden kommer ha flytande bostäder som ett naturligt inslag i 
detaljplaner och stadsplaneringen återstår att se.  
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Abstract 
Migration of humans have always existed and therefore people have 
changed their standard of living over the years. Because of immigration the 
lack of residences has always been more or less a problem. The solutions 
through the decades have been Barnrikehus, Folkhem and 
Miljonprogrammet. Today people are emigrating from their countries 
because of conflicts and natural disasters due to the climate changes. This 
leads to immigration and the population of Sweden is rising. At the same 
time the need for new residences increases. Recently, in 2016, Boverket 
came out with a new prognosis that there is a need of 150 000 new 
residences until year 2025. At the same time the useful areas in bigger 
cities starts to fade. A new solution is to build floating homes on 
watermirrors.  

The aim of this study was to get an understanding if floating homes are a 
modern solution to the lack of residences or just a small-scale type of 
living. The conclusions are based on a mapping of planed and performed 
floating projects in Sweden. Further, there was an aim to find out if floating 
homes are something for the northern part of Sweden in Lycksele, 
Västerbotten.    

The first part of this study contained a literature study were 
waterproperties, permanent floating homes and restricted access to the 
shore was defined.   

 

 

 

 

 

The second part was a case study were a qualitative study was 
implemented with interviews of the inhabitants. The selections of 
inhabitants were based on gener and age. Interviews was also performed 
with the Building Department and with community planer. Finally, the case 
study ended up in a proposal with floating homes located on Hawaiiudden, 
Lycksele. Hawaiiudden was the most appropriate location due to an 
inventory of 6 watermirrors with different benefits and disadvantages. The 
proposal was a two storey house with an open design and possibility to 
affect the number of bedrooms from 2 to 4. The exterior was a discreet 
and curious architecture inspired from classic  boathouses in the southern 
part of Sweden but with characteristics from north.   

The result of the interviews showed that the inhabitants have an interest 
in floating homes but many holds back by the fear of waterdamages, risk of 
children drowning and economical perspectives. Many fears can be 
reduces by knowledge. When it comes to the location of these homes, 
almost half thinks that Lycksele is not the right place. It stays a riddle 
where the hesitant people think these homes should be placed.  

Summery, you can say that floating homes is something new-thinking and 
innovative that has not reached all parts of Sweden yet. There is a lot of 
missing knowledge and the law has some catching up to do. If Sweden in 
the future will have floating homes as a natural element in detail plans and 
city planning remains to see.    
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Kapitel 1 
Introduktion samt en resa i historien 
Vad examensarbetet behandlar, vilka forskningsfrågor som undersökts samt en kort tillbakablick i bostadsbristens historia. 
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Bakgrund  
I Sverige råder det idag bostadsbrist. En bostadsbrist som inte kommer att 
minska i och med den ökande flyktingströmmen som råder i Europa. 
(Boverket, 2016) Hur allvarlig bostadsbristen är variera från kommun till 
kommun. Trots bristen på bostäder finns det 115 000 obebyggda tomter i 
landet, och dessa berör enbart småhustomter. 383 av dessa tomter är 
belägna i Lycksele kommun. (Lantmäteriet, 2016) Ändå anses markyta som 
en bristvara. Är lösningen att bygga på vatten?  

Husbåtar har existerat en längre tid och idén med flytande bostäder är inte 
egentligen något nytänkande men har blivit populärt på senare tid. 
Populäriteten påvisas också i Lantmäteriets statistikdata som tyder på ett 
ökande antal registrerade vattenfastigheter. Ute i Europa har projekt och 
utvecklingen av flytande bostäder pågått en längre tid på grund av de 
växande klimathot som stigande vattennivåer. (Fastighetstidningen, 2014) I 
Sverige däremot återfinns endast fåtalet projekt i södra Sverige. Projekt 
som HSBs lägenheter i Stockholm (HSB, 2014) och KBABs lägenheter i 
Karlstad (KBAB, 2016). Men kan koncept med flytande bostäder appliceras 
även i norra Sverige, närmare bestämt i Lycksele, Västerbotten?  

 

Syfte  
Syftet är att utreda ifall flytande bostäder kan vara en nutida lösning på 
bostadsbristen i Sverige. Vidare undersöka vilka faktorer som skiljer dessa 
bostäder från traditionella på land. För att slutligen studera vilka åsikter 
som finns gällande denna typ av bostadsform, både nationellt och lokalt 
för fallstudieområdet Lycksele.  

 

 



                        Introduktion samt en resa i historien     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Forskningsfrågor  
De forskningsfrågor som ska undersökas är:  

- Är flytande bostäder en nutida lösning på bostadsbristen?  
- Finns intresset för flytande bostäder i Lycksele? 
- Hur kan ett koncept med flytande bostäder se ut i Lycksele? 

 

Fokus och avgränsningar 

Geografisk avgränsning 
De geografiska avgränsningarna har gjorts i två steg. När det gäller 

litteraturstudien samt de referensprojekt som nämns, har allt inom 

Sveriges gränser varit av intresse. Fallstudien däremot har avgränsats till 

Lycksele, Västerbotten samt mer i detalj till området som kallas 

Hawaiiudden inom Lycksele tätort.  

 

Teoretisk avgränsning 
De teoretiska avgränsningarna påverkar i största grad arbetets omfattning. 

Därför behandlas inte avsnitt som ekonomi, grundläggning och 

konstruktion, installationer, klimatpåverkan beroende på årstid, reglerade 

vattenflöden samt påverkan på växt- och djurliv.  Slutligen har också 

gestaltningskonceptet avgränsats till villor. Vid gestaltningen av dessa villor 

har funktionskraven i BBR samt SIS använts men ej redovisats i text.  

 

När det kommer till intervjuer med invånarna i Lycksele har en urvalsgrupp 

gjorts främst med hänsyn till ålder och kön för att få spridning i resultatet. 

De övriga tillfrågade personerna har valts efter yrkesbefattning och 

kunskap inom det aktuella området.  

Figur 1: 
Lycksele, 
Västerbotten 
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Tillbakablick i historien 
Ifall man tittar tillbaka i tiden till 1800-talets mitt, står Sverige inför 
industrialisering. Större delen av befolkningen har sedan tidigare bosatt sig 
på landsbygden men nu uppstod stora inflyttningar till städerna. (Ramberg, 
2000) Denna inflyttning skedde i snabbare takt än bostadsbyggandet och 
det uppstod enorm bostadsbrist och trångboddhet (Nylander, 2013).  

Den låga levnadsstandarden fortsatte in på 1900-talet. När första 
världskriget bröt ut 1914 sjönk bostadsproduktionen till följd av höjda 
materialkostnader. Detta i kombination med fortsatt inflyttning till städer, 
bidrog till ohållbar bostadsbrist i kombination med stigande hyror. I ett 
försök att öka bostadsproduktionen infördes statliga lån. Lånen medförde 
att fler bostäder uppfördes, både på landsbygden men även genom 
lägenheter i städer. Fördel gavs till privata aktörer och kommunens roll i 
exploateringen av bostäder minskade.  

På grund av den minskade delaktigheten från kommunen växte en ny 
byggherre fram i de kooperativa, medlemsägda, bolagen som HSB i början 
av 1920-talet. (Ramberg, 2000) De nyproducerade lägenheterna av de 
kooperativa bolagen kännetecknades som effektiva, ljusa, eleganta, 
oberoende av sin ytsnålhet. Trots detta lyft, utmärktes Sverige fortfarande 
som ett land med låg bostadsstandard och stor bostadsbrist. (Nylander, 
2013)  

Åren gick och Per Albin Hansson instiftade sin benämning Folkhemmet, 
som med stora kollektiva lösningar skulle skapa klasslösa och komfortabla 
bostäder. (Nylander, 1999) 

I början av 1930-talet påbörjades en Bostadssocial utredning, av en statlig 
kommitté, i syfte att få en överblick hur bostadssituationen egentligen såg 
ut. När utredningen var genomförd visade sig trångboddheten vara en av 
de stora slutsatserna. Åtgärder vidtogs, som att ge stöd åt barnrika familjer  

 

 

genom större lägenheter. Detta var startskottet för statens agerande inom 
bostadssituationen, förutom de lån man under tidigt 1900-tal genomfört. 
(Ramberg, 2000)  

Ytterligare hjälp mot bostadsbristen, till följd av Bostadssociala 
utredningen, bildades under mitten av 1940-talet genom de allmännyttiga, 
kommunala, bostadsbolagen. (Nylander, 2013)  

När andra halvan av 1900-talet inleddes låg ett centralt mål över Sverige. 
För att motverka bostadsbristen eftersöktes en jämn och hög 
bostadsproduktion samt bättre standard på det som byggdes. (Ramberg, 
2000) Detta uppnåddes genom funktionella och tekniska lägenheter med 
större rum. De boendekostnader som fortfarande vara höga justerades 
med bostadsbidrag för att fler skulle ha råd. (Nylander, 2013). Trots de 
åtgärder som vidtagits stod det klart att målet, att bostadsbristen skulle ha 
byggts bort mellan åren 1945 till 1960, inte hade uppfyllts. Målet, baserat 
på Bostadssociala utredningen, att bygga 60 000 lägenheter varje år under 
femton år, hade inte uppnåtts på grund av skiftande konjunkturer. Därmed 
sattes ett nytt mål, att bygga en miljon bostäder under tio år, det så 
kallade miljonprogrammet. (Lindbom et al., 2001)  

Miljonprogrammet såg ut att lyckas till en början. Och i slutet av 60-talet 
hade det byggts mer än 100 000 bostäder under ett år, första gången i 
Sveriges historia. Detta rekord överskreds några år senare då den nya 
rekordsiffran blev 109 843 stycken bostäder på ett år. (Nylander, 2013)  

Totalt sett fanns det kring 3,5 miljoner bostäder i Sverige kring denna tid 
och större delen utgjordes av flerbostadshus. (Boverket, 2015) Med dessa 
siffror är det inte konstigt att större delen av Sveriges nutida 
bostadsbestånd, är producerat under 60- och 70-talet. (Nylander, 2013)  
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De rekordsiffror som skapats under dessa år skulle inte vara länge. 
Lågkonjunktur samt en minskad efterfrågan på de nybyggda bostäderna 
satte stopp för miljonprogrammet i slutet av 70-talet. Då hade antalet 
byggda bostäder minskat från rekordåret till 60 000 stycken. Men 
bostadsstandarden hade höjts avsevärt, bostadsbristen samt 
trångboddheten var i princip bortbyggd. (Nylander, 1999) 

Efter bostadsproduktionens fall i slutet av 70-talet var den låg fram till 
mitten av 80-talet då produktionen återigen tog fart tillsammans med 
efterfrågan och konjunktur. (Boverket, 2015) Men denna gång använde 
man sig av billiga och icke testade material vilket gav konsekvensen ”sjuka 
hus”. De miljonprogramshus som hade byggts började nu också rivas på 
grund av det överskott som bildats då bostäderna inte längre fyllde någon 
efterfrågan. (Nylander, 2013) Det byggdes också om en hel del bostäder 
vilket gav ett nytillskott i fräscha och funktionella lägenheter med hög 
standard.  1991 byggdes 66 000 lägenheter, en siffra som var den högsta 
sedan miljonprogamets storhetstid. Men återigen dalade produktionen ner 
till 11 000 lägenheter några år senare och var konstant låg fram till 
millenniumskiftet. (Boverket, 2015)  

Bostadsbristen och byggandet har alltid styrts av efterfrågan, konjunkturer  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
samt förflyttning av människor. När 2000-talet började handlade 
bostadsbyggandet om så mycket mer än att lösa bostadsbristen. Nu hade 
det bland annat uppkommit segregeringar tillföljd av miljonprogrammet 
framfart. Samtidigt hade ett större renoveringsbehov av ungefär 320 000 
miljonprogramsbostäder uppstått. (Boverket, 2014) Sveriges befolkning 
hade ökat konstant sedan industrialiseringen trots utvandring. Detta 
bidrog till att befolkningen år 2004 passerade nio miljoner. (Boverket, 
2015).  

Vidare visar nutida statistik från Statistiska Centralbyrån att Sveriges 
folkmängd beräknas landa på drygt 11,1 miljoner år 2025. En av 
anledningarna till denna folkökning är den höga invandring som 
förekommer idag. Samtidigt är det ovisst ifall dessa siffror kommer att 
stämma med tanke på antalet asylsökande och antalet uppehållstillstånd 
regleras av politiken. Därmed kan dagens beslut om invandring snabbt 
ändras. Men med den nya prognosen har Boverket fastställt att man 
kommer behöva bygga 88 000 bostäder per år mellan 2016 – 2020 och 
54 000 stycken årligen mellan 2021 – 2025 ifall behovet ska täckas. 
(Boverket, 2016) Detta i kombination med att markyta anses vara en 
bristvara i de större städerna, behöver man komma fram till nya lösningar 
som att bygga på vatten. (Fastighetstidningen, 2014)    
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Kapitel 2 
Vad är flytande bostäder?  
Kort om vattenfastigheter, flytande bostäder samt strandskydd.  
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Vattenfastigheter 
Sverige beräknas ha en yta på omkring 45 miljoner hektar. Dessa 45 
miljoner är uppdelade i bland annat skogsmark, jordbruksmark, bebyggd 
mark samt vattenområden. Specifikt utgör vattenområdena ungefär 4 
miljoner hektar. Gemensamt för alla ytor, land som vatten, är att de 
avgränsas genom indelning i fastigheter. (Julstad, 2015) Fastigheter kan 
även vara under jord exempelvis i form av ett parkeringsgarage. Det finns 
även 3-dimensionella fastigheter då talar man bland annat om 
bostadsrätter i flervåningshus. (Lantmäteriet, 2016) Alla fastigheter 
regleras sedan av fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och ska beskattas. 
Storleken på beskattningen regleras av taxeringsvärdet som är en summa 
av fastighetens markvärde samt värdet på fastighetens bebyggelse. 
(Skatteverket, 2016) Ett taxeringsvärde uppkommer enbart ifall fastigheten 
är bebyggd. (Brunsberg, 2016) Det finns ett undantag i lagen vad gäller 
vattenfastigheter. Vad som gör en vattenfastighet unik är definitionen att 
den saknar landareal, alltså fast mark och kan därför inte ges något 
markvärde. (Skatteverket, 2005) Så vid en taxering är det enbart 
bebyggelsen på fastigheten som får ett betydande värde. (Brunsberg, 
2016) Dock diskuteras det ifall inte någon form av motsvarighet till 
markvärde ska ges till bebyggda vattenfastigheter. Anledningen till att det i 
dagsläget inte finns någon motsvarighet är mest troligt att bebyggda 
vattenfastigheter inte har funnits i Sverige särskilt länge, därför har inte 
lagstiftningen hunnit med i utvecklingen. (Skatteverket, 2005)  

Vidare kan sedan fastigheter inneha fastighetstillbehör som anses vara fast 
egendom. Jordabalken 2 kap 1 § säger: 

”Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra 
anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk…” 
(Jordabalken 1970:994)   

 

 

 

I Sverige har antalet registrerade vattenfastigheter ökat. Anledningen till 
detta tros vara bostads- och markbristen i kombination med framtida 
klimatförändringarna. En annan anledning är att efterfrågan på vattennära 
bostäder har ökat efter att möjligheten att bo vid vattnet har ansetts vara 
oattraktivt. (Fastighetstidningen, 2014)    

 

Är flytande bostäder en byggnad eller ett fartyg?  
Plan- och bygglagens (2010:900) 1 kap 4 §säger att en byggnad är: ”en 
varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar som är 
varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark eller är 
varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara 
konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,” (PBL, 2010) 

På liknande sätt som vid upprättandet av byggnader på markfastigheter 
behövs ett bygglov för att bebygga en vattenfastighet ifall byggnaden ska 
utgöra en permanent bostad. Det kan exempelvis vara en husbåt som 
fraktats till platsen. I annat fall, när flytande bostäder inte har en 
permanent plats eller ska utgöra ett tillfälligt boende anses den vara en lös 
egendom, ett fartyg och ska registreras i fartygsregistret. (Skatteverket, 
2005) 

Det är dock upp till vardera byggnadsnämnd i respektive kommun ifall det 
berörda objektet skall ses som en byggnad eller fartyg samt ifall bygglov 
krävs. Vidare även hur fastigheterna ska regleras i detaljplaner samt ifall de 
ska arrenderas eller styckas lös. Detta påverkar även ifall fastigheten 
innehar lagfart, kan belånas samt ifall den boende kan folkbokföra sig på 
adressen.  (Forsman, 2016)  
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Hur bebygger man en vattenfastighet? 
Det finns flertalet flytande konstruktioner för att anlägga byggnader på en 
vattenfastighet. I Sverige har tyvärr inte utvecklingen kommit så långt. Men 
vanligast är flytande betongpontoner. Dessa pontoner har en vattentålig 
betongyta och är osänkbara. (Marinetek Sweden AB, 2016) De har en 
livslängd mellan 50-100 år i kombination med att de är underhållsfria. 
Fördelen med pontoner är att de enkelt kan transporteras till nya platser 
samtidigt som de har kort produktionstid. När det gäller el och vatten 
förbereds håltagning för installationer vid tillverkningen. Storleken på 
pontonerna samt bärigheten varierar med fabrikant. Själva pontonen kan 
även kläs in med trä ifall man inte uppskattar betongytan. Detta bidrar till 
att pontonerna kan göras personliga. (Pontech, 2016)  

Förankringen av pontoner kan ske på flertalet sätt. Några lösningar är pålar 
som slås ner i botten. När pontonen har fästs runt pålen kan sedan 
konstruktionen följa vattenytan i vertikalled. Andra lösningar är kättingar 
som förankrats i botten via fundament som antingen ligger löst på botten 
eller har skruvats ner en bit i bottensegmentet. (Pontech, 2016)    

Många företag utvecklar och patenterar även sina egna tekniska lösningar. 
Ett sådant företag är Aquavillan, med sina Aquakassuner. Med en livslängd 
på minst 100 år kan dessa kassuner liknas med en platta på mark. Det är 
betongkonstruktioner som flyter på vattenytan på likvärdigt sätt som att 
en platta på mark flyter på underlag som sand och grus.  Utförandet av 
dessa kassuner skiljer sig i våningsantal. Antingen finns en våning under 
vattenytan, alltså i själva kassunen eller så fungerar kassunen som en 
ponton och huset placeras ovanpå. Aquavillan har sedan egna patenterade 
lösningar på hur flertalet kassuner sammanbinds till en pir. (Aquavillan, 
2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 3: 
Betongkassun 
från Aquavillan. 

Figur 2: 
Betongponton 
från Marinetek 
Sweden AB. 
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Hur förhåller sig flytande bostäder och strandskydd? 
Strandskyddet har funnits i Sverige i snart 70 år, sedan 1950. Dess 
innebörd var till en början att se till så allmänheten kunde röra sig fritt i 
naturen i form av friluftsliv. Skyddet bidrog till att människor kunde 
promenera och utföra aktiviteter längs med stränderna. Nyttja vattenbryn 
för bad eller förtöja en båt. I dagens samhälle har tillägg gjorts i 
definitionen. Numera betyder även strandskyddet att bevara land- och 
vattenområden med hänsyn till den biologiska mångfalden för att skydda 
land- och vattenlevande växt- och djurliv.    

Strandskyddet finns lagstadgat i Miljöbalken (1998:808) där bland annat 7 
kap 13-18 §§ säger:  

”Strandskydd råder i land- och vattenområden vid havet, insjöar och 
vattendrag intill minst 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddområde).” 

Vidare står det även i Miljöbalken (1998:808) 7 kap 14 §:  

”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga 
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs 
för att säkerställa något av strandskyddets syften.” 

Ifall viljan finns att låta uppföra eller utföra en åtgärd på ett befintligt 
objekt inom dessa 100 meter behöver man ansöka om dispens att få 
frångå strandskyddet. Ansökan prövas hos kommunen så tillvida det inte 
gäller större förändringar och åtgärder som påverkar området i stor 
utsträckning, då ansöks dispens hos länsstyrelsen. Exempel när dispens 
måste ansökas via länsstyrelsen kan vara när det gäller naturreservat, 
kulturreservat, naturminnen eller vattenskyddsområde. (Boverket & 
Naturvårdsverket, 2010)  

Lagstiftningen är otydlig när det kommer till flytande bostäder i 
kombination med strandskydd. Detta är en fråga som länsstyrelsen i 

 

 

Västmanland har tagit med sig till Naturvårdsverket i samband med att en 
ansökan kom in om att få bygga flytande bostäder i länet. (Kjellström, 
2016) Även länsstyrelsen i Gotlands län ser det här med strandskydd och 
flytande bostäder som något komplext. De saknar vägledning från 
Naturvårdsverket och svar på ifall flytande bostäder ska behandlas med 
dagens strandskyddsbestämmelser. De efterfrågar en tydligare lagstiftning 
just för att denna typ av bostäder gör unikt intrång på strandskyddet och 
påverkar växt- och djurliv. Man menar också på att effekten som flytande 
bostäder får på omgivningen kan var något helt annat än bebyggelse på 
land. Där syftas det på effekter som tillgänglighet för allmänheten, utsläpp, 
näringstillförsel och indirekt påverkan på hela vattenområdet. För de 
boende finns även nackdelen med en störd hemfridszon. (Andersson, 
2016) 

Figur 4: 
Illustration över 
strandskydd. 
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BLEKINGE LÄN 
”Antalet vattenfastigheter har ökat. Flytande bostäder bör ses 

som en tillfällig anläggning.” 
 

DALARNAS LÄN 

”I Dalarnas län förekommer inte flytande bostäder. Antar att det 
är ett storstadsfenomen.” 

GOTLANDS LÄN 

”Ett fall har förekommit med flytande bostäder och ändrade 
detaljerplaner de senaste tio åren.”  

 
GÄVELBORGS LÄN 

”Flytande bostäder är inte vanligt förekommande i Gävleborgs 
län.” 

HALLANDS LÄN 

”Har inte sett något fall i Hallands län.” 

JÄMTLANDS LÄN 

”Kommunerna i Jämtlands län har inte planer på flytande 
bostäder.”  

JÖNKÖPINGS LÄN 

”Vi har inte hanterat frågor kring flytande bostäder ännu.” 

KRONOBERGS LÄN 

”Vi har inte stött på detta i detaljplaner eller i översiktsplaner i 
Kronobergs län.” 

SKÅNE LÄN 

”Vi har inte haft någon prövning med flytande bostäder i 
kombination med strandskydd. Dock omfattas enbart en 

tredjedel av stränderna i Skåne av strandskydd. Resterande två 
tredjedelar har inget strandskydd. ” 

STOCKHOLMS LÄN 

”Flytande bostäder förekommer sällan i vårt 
arbete. Dock finns pågående detaljplaner inom 

Stockholms stad med flytande bostäder eller 
liknande. ” 

UPPSALA LÄN 

”Vi har inte haft något ärende gällande flytande 
bostäder.”  

VÄRMLANDS LÄN 

”Vi har haft något enstaka ärende sedan 2011. 
Prövningen var detsamma som för bostäder på 

land.” 

VÄSTERBOTTENS LÄN 
 

”I Västerbotten planeras inga flytande bostäder.” 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 

”Vi har inte haft något ärende om flytande 
bostäder, varken vad gäller strandskyddsdispenser 

eller detaljplaner. Har inte heller sett att det 
planeras eller diskuteras i ÖP-sammanhang 

heller.” 

VÄSTMANLANDS LÄN 

”Lagstiftningen är luddig, flytande bostäder är en 
fråga jag tar med till Naturvårdsverket. Vi ser 
tyvärr inga tendenser till att kommunerna vill 

planera för flytande bostäder.” 

ÖREBRO LÄN 

”Flytande bostäder har inte aktualiserats i någon 
av våra tolv kommuner. ” 

Figur 5: 
Sveriges 
indelning i län. 
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Kapitel 3 
Flytande bostäder i Sverige 
Några planerade och genomförda projekt i Sverige.  
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Älvstaden, Göteborg  
I Göteborg förväntas antalet invånare öka med 12,6 procent till år 2025, 
det motsvarar 194 973 individer. I en stad med redan påtaglig bostadsbrist 
utgör den ökande befolkningen ett ännu större behov av bostäder. 
(Boverket, 2015)  

Som en lösning på bostadsproblemet har det kommunala bolaget 
Älvstranden Utveckling AB börjat fokusera på alternativa bostäder med 
hänsyn till de rådande klimatförändringarna, i Vision Älvstaden. Syftet är 
att producera bostäder utifrån ett hundraårsperspektiv och samtidigt möta 
klimatförändringarna på vägen utan att de utgör hinder. En del av denna 
vision innefattar därmed flytande bostäder som har fördelen att de kan 
hantera stigande vattennivåer. Men även kompletteras med bostäder på 
fastland. Områdena som är aktuella för en exploatering är norra och södra 
delen av Göta älv. Varför just dessa två platser hamnat i fokus beror på att 
de skulle skapa en rörlig innerstad där älven idag inte bidrar till stadens 
attraktivitet. På den norra sidan kommer i huvudsak kommunen själva att 
förlägga bostäder på land. (Göteborgs Stad, 2012) 

Planer för den södra sidan av Göta älv kommer andra idérika företag in. 
Den 8 juli 2016 annonserade Göteborgsposten de tre ansökande bidragen 
som kommit in för södra Göta älv. Ett av bidragen kom från det nystartade 
Göteborgsföretaget Ocean Industries. (Björk, 2016) De bygger 
huvudsakligen med containrar med motiveringen att det är en stark 
konstruktion och relativt billigt. För att mjuka upp den råa plåtkänslan 
målas dessa containrar i olika kulörer samt placeras oregelbundet på 
varandra. Underlaget spelar roll i hur bred och hög ett bostadshus kan bli. 
Själva bredden är ganska obegränsad medan höjden bestämts till maximalt 
5 våningar vid bostäder på vatten. De har riktat in sig på bebyggelse på 
vatten men erbjuder även containrar för bostadslösningar på land. Själva 
vattenytan anser de är en outnyttjad plats och finns att tillgå i de större 
städerna. Oftast har städer kajplatser utan syfte, därmed kan man erbjuda  

 

 
ett centralt och annorlunda boende till rimliga hyror. Nackdelen som 
företaget ser idag med att bebygga vattenytor är att det oftast inte finns 
möjlighet att köpa själva kajplasten utan att det är arrende som gäller. 
Detta ger en osäker framtid då arrendet vanligast erbjuds 10+5 år. Med 
anledning av detta känner sig företaget villiga att sprida ut sig i Sverige ifall 
det skulle ges möjlighet att köpa lös kajplatser i andra städer.  

Grundidéen är en möblerad modul som består av två ihopsatta containrar. 
Dessa kan sedan utgöra plats för två rum och kök eller tre. (Johansson, 
2016) När det gäller etableringen av Vision Älvstaden, har Ocean Industries 
som förslag att placera dessa färdiginredda containrar på flytande 
betongpontoner. Vilket skulle resultera i 145 smålägenheter på 18 
respektive 27 kvadratmeter. (Hellekant, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bostäder på vatten i Sverige 

Figur 6: 
Illustrationsförslag av 
Ocean Industries. 
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Sjögången, Karlstad  
I Karlstad bestämde sig det kommunala bostadsbolaget Karlstads Bostads 
AB [KBAB] att bygga tolv flytande lägenheter. Anledning till idén var att 
Karlstad ligger i riskzonen för upprepande översvämningar ifall 
klimatförändringarna fortskrider. (Fastighetstidningen, 2015) Eftersom 
kommunen inte var intresserad av att sälja vattenfastigheter fick istället 
KBAB en tomtupprättelse på en redan befintlig fastighet (Persson, 2016). 
Lägenheterna placerades i det nyproducerade bostadsområdet Sjögången 
och våren 2013 skedde inflyttning. Året efter var lägenheterna omstridda 
och utflyttningar avlöste varandra. Då lockade KBAB med sänkta hyror och 
flyttbonus i form av en gratis månadshyra eller kontanter. Trots detta 
ansåg KBAB att bostadsprojektet inte var misslyckat. (Ruuth, 2014) De 
hänvisar till att hyrorna styrs politiskt och att de blev högre än de förväntat 
sig. Samt att korrigerande hyressänkningar har genomförts. (Persson, 
2016)  

En debatt tog sin början. Många hävdade att ett kommunalägt 
bostadsbolag inte skulle stå för ett dyrt bostadsprojekt när bostadsbristen i 
staden var så tydlig. (Klinga, 2013) KBAB däremot ansåg att ett av ansvaren 
som kommunalt bostadsbolag har, är att kunna erbjuda en varierad mängd 
bostäder. Dessutom bidrog dessa flytande bostäder till att placera Karlstad 
på kartan samt visa på de innovativa idéer som finns gällande 
klimatförändringarna. (Persson, 2016)     

De tolv trerummarna är uppbyggda kring en storstuga, ett vardagsrum 
samt två sovrum med en kvadratmeteryta på 78,7 (KBAB, 2016). 
Anledningen till att det enbart är treor samt att de har en så pass liten 
kvadratmeteryta, är ekonomiskt. Större ytor bidrar till högre hyror och 
dessa lägenheter hade redan en tillräckligt hög hyra.  

Exteriört påminner bostäderna om sjöbodar och därmed är materialvalet 
trä. Idéer fanns om att göra bostäder i en mer modern form men KBAB 
hade tydliga önskemål. (Marberg, 2016) Med möjlighet att lägga till med 
båt vid den egna båtplatsen eller så en badtrappa ökar lägenheternas  

 
värde. Utomhusytorna har maximerats för att ta vara på söderläget med 
både altan och takterrass. Trots detta fortsätter lägenheternas hyresgäster 
att flytta. Bara det senaste året har 4 omflyttningar ägt rum. (KBAB, 2016) 
Eftersom efterfrågan på lägenheterna inte har ökat finns det därmed inga 
planer på att producera fler liknande bostäder i nuläget. (Persson, 2016)  

 

”Flytande bostäder erbjuder ett unikt boende för den som älskar vatten och 
vattenliv. Båtturerna och fiske direkt från uteplatsen. Samtidigt visar det på 
hur man kan bygga översvämningssäkert.”  

Gunnar Persson, Verksamhetsutvecklare Karlstads Bostads AB. 

  

Figur 7: 
Illustration 
över 
Sjögången 
av Tengbom. 
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Hamn, Sundsvall    
I Sundsvalls Tidning den 10 juni 2016 kunde man läsa att den första 
flytande bostaden hade börjat byggas i stadens hamn. Den första 
testversionen som ska stå i hamnen ett år, är en villa som ska utgöra ett 
kollektivt studentboende för tre studenter. (Johansson, 2016) Bakom idén 
står ett lokalägt företag, IMORGON Innovation. De har visionen att man i 
framtiden kommer kunna bygga 20 - 25 stycken hus ordnade i kvarter 
sammanlänkade med bryggor. Det finns även en tanke med att främja 
lokalproducerade företag, då husen byggs i trä i ett sammarbete med SCA. 
(Lunneborg, 2016)  

 

 

 

 

 

På IMORGON Innovations hemsida kan man följa processen stegvis och 
även ta del av byggnadens utformning. Även vid denna konstruktion har 
man, i likhet med bostäderna i Sjögången, valt att bygga på en 
betongponton. De beskriver också deras tanke bakom en testversion. Att 
man behöver testa och utvärdera en prototyp i verkliga förhållanden för 
att kunna skapa den ultimata byggnaden i ett senare skede. 
(Hammarström, 2016)  

Luleå  
Den 30 mars 2015  inkom ett medborgarförslag till Luleå kommun. 
Förslaget började med en kort sammanfattning om att det finns 
upprättade detaljplaner för permanentboende på vatten i många svenska 
kommuner. Vidare skrevs också att möjligheten till att skatteregistrera sig 
på en fastighetsbildning på vatten varit möjligt i Sverige sedan tio år 
tillbaka. Med motiveringen att Luleåborna har ett intresse för havet då 
kommunen är den båttätaste i Sverige, begärdes en analys samt en 
inventering av möjliga platser i centrala delar av Luleå för 
vattenfastigheter. (Nilsson & Söderlund, 2015) Under 2016, i fullmäktige, 
beslöts att en inventering samt analys över möjliga platser för permanenta 
bostäder på vatten ska genomföras, baserat på medborgarförslaget. (Luleå 
Kommun, 2016) Genomförandet av uppdraget hamnade på 
stadsbyggnadsnämnden och där har inte utredningsarbetet kommit igång 
men de ser fortfarande positivt på möjligheten till flytande bostäder i 
framtiden. (Ericson, 2016)  

Figur 8:  
Flytande boende av 
IMORGON Innovation. 
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Salt & Sill, Tjörn 
Den 3 oktober 2007 stod det klart att Koholmen skulle fortsätta 
exploateras. Den nya byggnaden skulle husera ett flytande hotell och vara 
placerat i närheten till den befintliga restaurangen Salt & Sill. (Tjörns 
Kommun, 2012). Det var ägaren av restaurangen som ville komplettera sin 
verksamhet med en mötes- och konferensanläggning. Anledningen till att 
man valde att bygga hotellet, flytande, på vattnet var begränsningen av 
landytor på platsen. Men lokaliseringen var inte enkel då man fick ta 
hänsyn till befintlig bebyggelse, restaurangens utsikt samt vattendjup för 
förankring. Även strandskyddet påverkade exploateringen då detta 
sträckte sig långt ut i vattnet. Dispens fick därför ansökas hos 
Länsstyrelsen. Vidare påverkade även placeringen ett befintlig 
ålgräsbestånd. Därmed gjordes en utredningen över hur stor del av 
beståndet som skulle påverkas samt vad konsekvenserna av detta skulle 
bli. (Jenneborg, 2007) 

Ett år senare i oktober 2008 öppnade hotellet sina portar. Projektet blev 
då historiskt som Sveriges första flytande hotell. (Salt & Co AB, 2016) 
Byggnaden fick måtten 10 x 50 meter och består av 6 stycken falusvarta 
kuber. Kuberna är sammanlänkade till en enhetlig byggnad på två våningar 
med en gemensam takterrass. Hotellet inrymmer 22 dubbelrum och en 
svit. Hotellet byggdes inte på platsen utan den stora ponton som får hela 
hotellet att flyta bogserades dit efterhand och förankrades. (Bendix, 2008) 
Men flera olika flytande konstruktioner sågs över. Det första alternativet 
berörde ett pålat däck. Däcket fungerar på så sätt att ett mellanrum bildas 
mellan vattenytan och däckets undersida. Dock måste man tänka på 
framtida klimatförändringar och höjning av vattennivån eftersom däcket 
förblir stumt. Därför fick alternativ två bli flytande pontoner, oberoende av 
vattennivån. Men undersidan som är i direktkontakt med vattenytan blir 
en ypperlig plats för påväxt. När denna påväxt sedan dör och faller till 
botten bildas med tiden syrefria bottnar och befintlig bottenvegetation kan 
dö ut. (Jenneborg, 2007) 
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Figur 9:  
Sveriges första flytande 
hotell ritat av Mats Arne 
arkitektkontor AB. 
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Marinstaden, Nacka 
Under 2006 antogs en detaljplan för flytande bostäder vid Ryssvikens före 
detta oljedepå, i Nacka. Området skulle kallas för Marinstaden och planen 
var att bygga 40 stycken bostäder i form av villor samt ett större 
flerbostadshus. Allt flytande. Men en krokig väg ställde till det och 2008 
stod endast tre villor på plats. (HMXW, 2016) Sammanlagt hade det byggts 
fem villor. Dessa byggdes utanför Sveriges gränser, i Estland, och skulle 
sedan skeppas över till Nacka. Men endast tre kom över och de andra två 
blev kvar i Estland. De blev stående på land i väntan, fullt utrustade och 
redo att bebos tills för något år sedan då de äntligen fraktades över 
Östersjön. (Hederus, 2016).  

De första villorna på plats var ritade av HMWX Arkitekter i Stockholm. Vid 
tiden då dessa skissades fram fanns det nästan inga liknande projekt i 
Sverige förutom Pampas Marina i Stockholm. Detta projekt fick agera 
inspiration tillsammans med studieresor till Holland. Dock hade projektet 
med de flytande villorna i Marinstaden specifika krav. De fick inte upplevas 
som villor och inte upplevas som båtar. Sadeltak var förbjudet och material 
skulle vara trä eller metall. (Hederus, 2016) 

Efter att projektetet tagits över av nya ägare i omgångar, justerades 
detaljplanen 2008, för att ge plats åt fler lägenheter samt yta för parkering. 
I den revideringen togs även ett antal av vattenbostäderna samt 
flerbostadshuset bort och man ersatte dessa med bostäder på land. (Nacka 
Kommun, 2015)  

Den 10 april 2016 nämnde Nacka Värmdö Posten i en artikel, att tio 
flytande villor fanns på plats och var bebodda samt att de bostäder som 
förlagts på land kommer att vara inflyttningsklara till hösten 2017. 
(Grändeby, 2016)   

 

 

 
Unikt med Marinstaden är att de boende äger sin egen vattenfastighet där 
bostaden är placerad. De äger även en del i gemensamhetsanläggningar på 
land samt i de bryggor som binder samman bostäder med land. På detta 
sätt är alla bosatta delaktiga och har ansvar för området och dess 
funktioner. (Hederus, 2016)  

 

”De runda taken ger en spännande form både inom- som utomhus.” 

Per Hederus, Arkitekt SAR/MSA, grundare av HMXW Arkitekter 

 

 

 

Figur 10: 
Flytande villor av 
HMXW 
Arkitekter. 
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Kapitel 4 
Gestaltningsprocessen 
Förklaring av de analyser och verktyg som använts i fallstudiens båda faser.  
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Gestaltningsprocessen kan sammanfattas till två faser. I den första fasen, 
analysfasen, identifieras synliga och tänkbara problem. Det är en 
förberedelsefas där insamlat material ligger till grund för det senare 
kreativa skapandet. Slutligen i den andra fasen, syntesfasen, skapas en 
sammanhängande design utformad för att möta dessa problem. (Peña & 
Parshall, 2012) 

Platsanalys  
I början av ett gestaltningskoncept kan det vara idé att genomföra en 
platsanalys. Denna analys kan vara ett hjälpmedel att förstå platsens 
potential så väl som begräsningar. Man skapar en uppfattning om platsen 
karaktär och hur den brukats över tid. (Boverket, 2006) Dessa 
observationer är möjliga genom att man betraktar, upplever och slutligen 
beskriver platsens bebyggelse, struktur, typologi och rumsbildningar. På så 
sätt kan man förstå vilka anledningar som ligger till grund för att platsen 
eventuellt förlorat sin attraktivitet.  

En förutsättning för att kunna genomföra en platsanalys är att en 
geografisk avgränsning har gjorts. Väl på plats studerar man områdets 
kvalitéer. Med kvalitéer menas bland annat den bebyggelse, infrastruktur 
som gator, möterplatser som torg, och natur som grönområden samt 
vattendrag. (Urban utveckling & samhällsplanering AB, 2016) Vidare 
nämner också Boverket fler aspekter som barriärer, platsens naturliga 
förutsättningar, krafter som påverkar den fysiska miljön, landmärken och 
entréer till området. Kan också vara en idé att studera platsens historia för 
att få en förståelse för områdets utveckling över tid. (Boverket, 2006) En 
inventering kan, med tillräcklig noggrannhet, minimera problem och 
misstag längre fram i processen. Men noggrannheten måste vägas mot 
storleken på projektet och ta hänsyn till aspekter som tid och ekonomi 
samt i vilket syfte inventeringen utförs. (Svensk Byggtjänst, 2013)             
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SWOT-analys  
För att analyser en plats möjligheter kontra svagheter kan man använda sig 
av den metod som kallas SWOT-analys, eller SWOT-matrisen. Akronymet 
står för Strengts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Det är ett 
analyserande verktyg som hjälper till att studera nutid och framtid via 
styrkor/svagheter och möjligheter/hinder för det specifika målet. (Terence 
Shaw, 2015) Närmare beskrivet står dessa fyra begrepp för interna 
respektive externa påverkande faktorer. Styrkor och svagheter är interna 
faktorer som i nutid ger platsen dess för- och nackdelar. På motsvarande 
sätt är möjligheter och hinder externa faktorer som kan komma att 
påverka platsen positivt och negativt, i framtiden. (Hallin & Karrbom 
Gustafsson, 2015) I början användes detta analyseringsverktyg enbart som 
företagsekonomiskt planeringshjälpmedel. Men i dagsläget är det ett 
optimalt verktyg i olika planeringsområden för att åstadkomma en snabb 
överblick. (Boverket, 2016)    

  
Figur 12: 
SWOT-matris 
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Problem seeking 
I alla typer av projekt uppstår det problem som behöver lösas. För att 
identifiera dessa problem finns en rad olika problemlösningsmetoder. Felet 
med de flesta metoder är dock att man försöker identifiera problemen 
samtidigt som man försöker lösa dem. Därför är en viktig regel att man 
måste finna problemet före man kommer med lösningen.  
 
I den första gestaltningsfasen, analysfasen, kan man använda sig av 
Problem Seeking. Problem seeking har funnits sedan slutet på 60-talet och 
har utvecklats över tid i samma takt som tekniken och samhället. Metoden 
bygger på fem steg; mål, fakta, koncept, behov och problem. Där vardera 
steg utvärderas med hänsyn till fyra faktorer. Dessa faktorer utgörs av 
funktion, form, ekonomi och tid.  
 
Funktion beskrivs utifrån nyckelord som människor, aktiviteter och     
förhållanden.  
 
Form beskrivs utifrån nyckelord som omgivning, läge och kvalitéer. 
 
Ekonomi beskrivs utifrån nyckelord som budgetar och livscykelkostnader.  

Tid beskrivs utifrån nyckelord som dåtid, nutid och framtid.  

Det första av de fem stegen, mål, är att tydliggöra vilka mål som finns. De 
står för vad man vill uppnå i kombination med kundens önskan. Målen är  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
också viktiga för att finna inspiration och ha något att sträva efter när 
projektet utformas. Mål; Vad ska projektet uppnå?  

Vidare skall insamlad fakta analyseras. Detta är steget där man beskriver 
vad man vet gällande projektets förutsättningar och omfattning.  Fakta; 
Vad är givet om förutsättningarna?  

Halvvägs definieras ett koncept med hänsyn till hur man ska uppnå de mål 
som sattes i första steget. Här är det viktigt att vid otydliga mål 
tillfredsställa kunden genom ett större urval av flertalet lösningsförslag. 
Koncept; Hur ska målen uppnås?  

I det näst sista steget utvärderas de behov som uppkommit i och med 
konceptet. Behov; Vilken budget behövs? Vilka ytor krävs?  

Sista av allt definieras problemet, utmaningen, med konceptet. Det som är 
viktigt att tänka på är antalet definierade problem. Ett stort antal kan bidra 
till att projektet är nästintill ogenomförbart medan för få kan grunda sig i 
brist på kunskap och fakta. Problem; Vilka utmaningar påverkar på 
konceptets genomförbarhet?  

Eftersom metoden leder till en hel del information som behöver vara 
lättöverskådlig, kan man upprätta en matris som kallas för Information 
Index Matrix, se nästa sida. (Peña & Parshall, 2012) 
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Figur 11: Information Index Matris 
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MCA – Multi Criteria Analysis 
MCA som är en förkortning av Multi Criteria Analysis kan även benämnas 
Multiobjective decision making. Metoden är ett analyserande verktyg som 
hjälper till vid beslut gällande kvalitativa och kvantitativa problem med 
flertalet kriterier. Anledningen till att metoden togs fram var att man såg 
ett behov av ett hjälpmedel som kunde underlätta vid beslutssituationer 
som lätt skapade förvirring på grund av oenighet mellan fleralet förslag.  

Metoder går ut på att man radar upp antalet förslag samt staplar upp 
kriterier som har betydelse för beslutet. Sedan rangordnas dessa kriterier 
efter om de har större eller mindre betydelse för beslutet. Rangordningen 
och hela processen sker gemensamt och kriterierna graderas efter grader 
som första, andra, tredje och så vidare. Här ska man komma ihåg att flera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

kriterier kan ha samma rangordning.  Vidare värderas vardera förslag med 
hänsyn till hur väl de uppfyller kriterierna med siffror mellan 0 till 100. När 
samtliga värderingar summeras får summan inte uppgå till över 100 för 
vardera förslag.  

Slutligen när rangordning samt värdering är utförd får varje förslag en 
slutsumma som baseras på rangordning multiplicerat med värdering. Det 
förslag med högsta slutsumma är mest. Dock kan flera alternativ få samma 
slutsumma och en kombination mellan dessa är då att föredra. Samtidigt 
ska man alltid vara öppen för att en kombination av flertalet förslag kan 
vara en bättre lösning. (CIFOR, 1999)  

  

Gemensamt framtagna kriterier som ska 
ingå i slutgiltigt förslag. Samt de olika 
förslagen.   
 

Rangordning 1-5 över hur viktigt 
respektive kriterier är. (5 = viktigt!)    

Värdering av förslaget med 
hänsyn till respektive kriterier. 
(100p per förslag) 

Rangordning x värde = förslagets rangordnade värde 

Förslagets poäng.  
Högst poäng = förslaget bör väljas   

Figur 13: 
MCA tabell 
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Kapitel 5 
Arbetsprocessen 
Beskrivning av arbetsprocessen från början av litteraturstudien till slutet av fallstudien.  
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Litteraturstudie 
Det första steget i processen var att studera olika typer av källor, muntliga 
som skriftliga. Syftet var att samla kunskap inom ämnet och ta del av 
andras erfarenheter. Då biblioteken tyvärr har begränsat utbud samt att 
flytande bostäder är relativt nytt ämne, har många källor knutits via 
internet. Boverkets studier och årliga rapporter har varit till nytta då dessa 
utförligt beskriver Sveriges situation i nutid samt framtid med bland annat 
statistik. Vidare har även Lantmäteriet och länsstyrelsen varit till hjälp. 
Slutligen även gamla likvärdiga examensarbeten har studerats för att ta del 
av referenser som kan vara vägledande i sökandet.  

Referensprojekt 
För att få en bild över hur aktuellt flytande bostäder är i Sverige söktes 
referensprojekt, planerade och genomförda. Syftet var att ta del av hur 
tankarna har gått gällande bostäderna, ifall de är flyttbara, prefabricerade 
containrar eller platsbyggda hus. I detta skede ställdes också frågor till de 
personer som på något sätt varit inblandad i projekten. Deras egna 
upplevelser gav en inblick i för- respektive nackdelar och saker man bör 
tänka på vid genomförandet av flytande bostäder. Tyvärr har en del av de 
kontaktade personerna valt att inte delta, därav bristen i material på vissa 
ställen. En observation man bör göra är att vissa källor, rörande 
referensprojekten, är lokaltidningar. Tidningar vinkla artiklar antingen till 
projektets för- eller nackdel. Därför har vissa påståenden i dessa artiklar 
kontrollerats mot berörd part för att påvisa trovärdigheten. Varför dessa 
referenser ändå använts är bristen på material inom området.       

Inventering 
För att hitta ett lämpligt fallstudieområde inom Lycksele tätort, 
genomfördes en inventering. Sammanlagt identifierades 6 platser som 
individuellt utvärderades med hänsyn till för- och nackdelar. Därefter 
valdes det område som ansågs ha attraktivast läge samt fördelaktig 
omgivning. För att hitta en plats som ansågs attraktiv fick vissa aspekter 
bortses ifrån. En av dessa är den reglerbara älv som flyter genom staden. 

Därmed har en undersökning kring detta föreslagits som ett fortsatt 
arbete.  

Platsanalys 
För att få en uppfattning om platsen inför gestaltningskoncept utfördes en 
platsanalys. Väl på plats identifierades och fotograferades områdets 
karaktär och omgivningens påverkan. Vidare studerades också 
utnyttjandet av platsen samt i vilket syfte folk vistas här. Efter platsbesöket 
utfördes en SWOT-analys för att identifiera områdets styrkor, svagheter, 
möjligheter samt hinder. Detta i ett försök att ta tillvara på platsens 
kvalitéer ytterligare, samt upplysa om möjliga hot.    

Lycksele kommun kontaktades i syfte att få veta vad gällande detaljplaner 
säger samt om det finns något upprättat strandskydd. Slutligen, för att få 
lite mer information om platsens historia samt vad kommunen har för 
planer och idéer ställdes frågor till en av kommunens samhällsplanerare.     

Problem seeking 
Med hjälp av SWOT- och platsanalysen upprättades funktion- och 
gestaltningsmål för att kunna påbörja skissarbetet. Där användes metoden 
Problem Seeking.  

Gestaltning 
Målet med examensarbetet var att visa på hur ett koncept med flytande 
bostäder kunde se ut i norra Sverige, i Lycksele. Därmed blev det sista 
steget att gestalta ett koncept baserat på den kunskap som byggts upp 
under arbetets gång. Samt dra nytta av de analyser som genomförts för att 
på bästa sätt gestalta ett koncept anpassat till platsen och dess omgivning.  

Själva gestaltningsprocessen har varit ett iterativt förlopp. Där har 
metoden Multi Criteria Analysis [MCA] använts. Metoden har genomförts 
på situationsplan, planer och fasader. Anledningen har varit att få ett väl 
genomarbetat koncept där detaljer från flertalet skissförslag utgör 
grunden.  



Arbetsproessen     35 

 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
När man utför en studie kan verkligheten ibland beskrivas som objektiv 
eller subjektiv. Detta beror på att metodiken bakom studien kan vara 
utförd efter kvantitativt eller kvalitativt synsätt. Den förstnämnda metoden 
anses mer traditionell och resulterar i numeriska observationer. När det 
gäller studier som inte innehåller numerisk data utan istället verbala 
uttalanden kallas dessa metoder för kvalitativa. I det kvalitativa 
perspektivet är intresset riktat mot hur individen upplever och tolkar 
verkligheten. Man studerar människan i verkliga livet och inte genom 
experiment. (Backman, 2010) 

Historiskt tillbaka var det inte förrän i mitten av 1900-talet som begreppen 
namngavs. Anledningen var samhällsforskarnas ökande intresse kring 
samhället och människor. När båda begreppen och metoderna var 
utformade insåg man att forskningen inom samhällets processer krävde 
både kvalitativa och kvantitativa data. En kombination mellan intervjuer 
och observationer var att föredra. Genom åren har de olika metoderna 
utvecklats var för sig och idag finns en tydlig definition och egna 
individuella användningsområde. (Ahrne et al., 2014) 

Intervjuer eller enkäter 
Det finns flertalet faktorer att tänka på när man ska utföra en kvalitativ 
studie. Har man valt att ställa frågor till en specifik grupp av individer är det 
viktigt att tänka på hur frågorna formuleras. Dessa uppfattas nämligen 
individuellt beroende på den tillfrågade personens bakgrund och 
egenskaper som ålder, utbildning och nationalitet. Har man dessutom 
givna svarsalternativ behöver man återigen tänka igenom tydligheten och 
formuleringen av dessa. Förutom frågornas tydlighet och struktur behöver 
man även fundera över ifall de tillfrågade personerna ska nås via enkäter  

 

 

 

 

eller intervjuer. Styrande faktorer i valet av metod kan vara ifall svaren är 
efterfrågade snabbt (intervju) eller kan komma in sporadiskt under en 
längre tid (enkät). Vidare kan även valet påverkas av ifall man har behovet 
av att veta något om personerna som svarar. Då kan intervjuer vara mer 
lämpade eftersom enkäter inte ger lika mycket bakgrundsinformation om 
de som medverkat.  

Det vanligaste sättet för att samla information är enkäter. (SCB, 2016) Men 
enkäter lämpar sig bäst ifall det är en homogen, likasinnad grupp av 
människor som ska intervjuas. Det är också till fördel ifall dessa personer 
har en stark åsikt och inte är rädda att uttrycka sina synpunkter. (Ahrne et 
al., 2014) Blir metodvalet istället intervjuer kan dessa utföras på flera olika 
sätt, bland annat via telefonkontakt och i grupp. (SCB, 2016) Det kan vara 
en idé att genomföra intervjuer som lätta samtal och inte så styrande. 
Eftersom intervjuer ger människor i olika åldrar en möjlighet att uttrycka 
sin uppfattning och åsikt är det ett alternativ att se till att de tillfrågade 
personera utgör en heterogen grupp med olika positioner och därmed 
olika perspektiv. (Boverket, 2016) Beroende på om man väljer intervjuer 
eller enkäter ska man ta i beaktning att svaren baseras på individens 
personliga uppfattning för stunden. Därför är det extra viktigt att analysera 
dessa resultat utifrån flera synvinklar. (Ahrne et al., 2014)  

Slutligen kan det också vara en fördel att analyser resultatet utifrån en 
bortfallsanalys. Det betyder att man studerar och analyserar ifall det finns 
personer som inte deltagit i undersökningen vars svar skulle bidra till ett 
slutresultat med väsentlig skillnad, exempelvis funktionshindrade. 
(Boverket, 2016)  
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I denna studie valdes ett kvalitativt synsätt genom att tillämpa muntliga 
intervjuer med invånare i Lycksele tätort och mejlkonversationer med 
berörda avdelningar på Lycksele kommun.   

Intervjuer med invånare 
Två frågor formulerades med gemensamt syfte att ge stort 
informationsintag utan att vara för breda eller styrande. Det få antalet 
frågor gjorde att intervjutiden kortades ner samt öppnade upp för 
personliga intervjuer istället för indirekt kontakt via enkäter. För att få in 
ett flertal avvikande åsikter valdes en bred målgrupp. Lika många män som 
kvinnor deltog. Spridningen var stor då de tillfrågade var arbetare eller 
arbetslösa, funktionshindrade, ensamstående eller i samboförhållande, 
småbarns- och tonårsföräldrar eller pensionärer.   

De tillfrågade personerna uppfyllde även följande krav:  

 Skrivna i Lyckseletätort 

 Bor i blandade bostäder; hyrerätt, bostadsrätt, villa 

 Ålder mellan 20 – 70 år 

Byggnadsnämnden och samhällsplanerare 
Förutom invånarnas synvinkel efterfrågades även kommunens. Därför 
intervjuades Lena Sigefelt som arbetar som bygglovshandläggare på 
Lycksele kommun samt Karl Flemström, samhällsplanerare. Det ställdes ett 
antal frågor som behandlade kommunens intresse för flytande bostäder.  

Länsstyrelsen    
Vidare har även en del frågor skickats ut via mejl till landets 21 
länsstyrelser i syfte att få en överblick över Sveriges utveckling kring 
ämnet. Av de 21 län i Sverige har svar kommit in från 72 %, alltså 16 
stycken.    
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Analysfasen  
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Kapitel 6 
Inventering av potentiella fallstudieområden 
Tänkbara platser inom Lycksele tätort för etablering på vatten.  



 
 

  

Figur 14:  
Karta över 
Lycksele tätort. 
 

Lycksele 

Yta: 5 636 km2  

Invånare: 12 270st varav 8500st i tätorten.  

Lycksele stad är en gammal kyrk- och 
marknadsplats från 1607. Det var inte förrän 
1946 som staden fick sina stadsrättigheter och 
blev då Lapplands första stad. Idag finns stadens 
historia samlad på Gammplatsen och andra 
attraktiva turistmål är Sveriges nordligaste 
djurpark och världens största lappkåta. 
(Sundbom, 2016) 
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1. Lugnet 

Fördelar:  

 Etablerat villaområde 
 Attraktivt  

 

Nackdelar: 

- Ej centralt 
- Norrläge 
- Reglerat vattenflöde 
- Smal passage i älven 

 

 
 
 
 

2. Ponderosa 

Fördelar:  

 Söderläge 
 Omgivning under exploatering 

 

Nackdelar: 

- Ej tillgängligt; brant topografi mot älv 
- Ej centralt 
- Reglerat vattenflöde 



Inventering av potentiella fallstudieområden     42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Långtjärn 

Fördelar:  

 Ej reglerat vatten  
 Tillgängligt 
 Centralt 
 Nära till motionsspår och naturområden 

 

Nackdelar: 

- Industriområde 
- Begränsad yta för framtida exploatering 
- Ej trevlig vattenmiljö 

 

 

4. Hawaiiudden 

Fördelar:  

 Promenadstråk 
 Avskilt vattenområde i lä 
 Befintlig badplats 
 Parkeringsmöjligheter 

 
 
Nackdelar: 

- Reglerat vattenflöde 
- Saknar närliggande bostadsbebyggelse 
- Eventplats för populär vattenmotorsport 
- Rikt djur- och växtliv 
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5. Sågavan 

Fördelar:  

 Skyddad plats 
 Påverkas ytterst lite av vattenreglering 

 

Nackdelar: 

- Populär rastplats samt häckningsområde för sjöfågel 
- Begränsad yta 
- Vill bevaras neutralt av kommunen 

 

 

 

6. Furuviksstrand 

Fördelar:  

 Befintlig badstrand 
 Nyetablerat område 
 Söderläge 

 

Nackdelar: 

- Ej centralt  
- Reglerat vattenflöde 

 



     44 
 

 

  

Kapitel 7 
Hawaiiudden 
Beskrivning av fallstudieområdet  



     
 

  

Figur 15: 
Översiktskarta 
Hawaiiudden   
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Historia  
Någon tydlig historia över platsen finns inte dokumenterad. De enstaka 
tydningarna som kommit fram är att platsen har fått sitt namn efter den 
badstrand som finns längs med udden. Att man förknippat sommar och sol 
med Hawaii. Samt att det närliggande berget, Korpberget, har fått sitt 
namn efter att ett större antal korpar häckat på platsen. (Hövenmark, 
2016) 

 

Platsen  
Inventeringen av potentiella fallstudieområden inom Lycksele tätort 
resulterade i Hawaiiudden. Motiveringen till valet av fallstudieområde är 
bland annat dess lokalisering. Ett centralt läge med orörd natur och med 
närliggande infrastruktur samt verksamheter. Samtidigt har platsen 
nästintill obegränsat med etableringsyta jämfört med andra studerade 
områden. I närheten finns parkeringsmöjligheter samt aktiviteter som 
badstrand och promenadstråk.  

Idag utgörs platsen av ett naturområde. Några rastplatser i form av 
träbänkar och en brygga har placerats med jämna mellanrum för att skapa 
spontana möteplatser. Dessa binds samman med ett genomgående 
promenadstråk som utnyttjas som gång- och cykelväg till/från jobbet och 
skola, motionsspår samt rastning av hund. Stråket förenar en del av norra 
älvskanten med de södra stadsdelarna via den bilbro som i folkmun kallas 
”Stora bron”. Samtidigt förenar stråket vikens två delar, Sågavan och 
Umeälven, med en gångbro i trä. I bakgrunden ligger Korpberget och 
agerar skyddande barriär från den strömma älvsfåran utan att förhindra 
solens väg från öst till väst.  

Närmaste bebyggelse är Hotell Lappland, restaurang Lappkåtan samt 
butikslokaler. Till förmån för dessa kommersiella verksamheter har det  

 

anlagts en större yta för parkering i anslutning till området. En parkering 
som mycket väl kan utökas med garageplatser åt potentiellt bostatta i 
området. Mer kommersiell verksamhet finns vid udden slut där Ansia 
Camping huserar. Under högsäsong är campingen välbesökt och i princip 
fullbokad dygnet runt. Därmed passerar många turister denna plats 
sommartid på sin färd mot stadens centrum.  

Den enda någorlunda närliggande bostadsbebyggelsen utgörs av två 
hyreshus med ett tiotal lägenheter. Detta bidrar till att lekplatser, skola 
samt livsmedelsbutik är lokaliserade en bit bort. Dock finns ytor för 
etablering av en lekplats.  

Trafik huserar på väg 365 och påverkar platsen indirekt. Med hastigheter 
kring 50 kilometer i timmen är det inte någon risk för störande buller. 
Dessutom är verksamheterna placerade längs efter vägen och fungerar på 
så sätt som bullerskydd.  

Under sommarhalvåret har sandstranden fåtal besökare. Dock lockas extra 
mycket folk till platsen i slutet av juli då SM avgörs i snöskoter på vatten. 
Tävlingsbanan är belägen exakt på den plats där tänkbar bebyggelse på 
vatten skulle kunna vara placerad. Men älvskanten är lång och det finns 
andra tänkbara platser för detta event som är mer lämplig.  

Vidare är platsen bortglömd och agerar som passage där fåtalet stannar 
till. Det är ett rekreationsområde i centralt läge med stor outnyttjad 
potential. En etablering här skulle bidra till en ökad folkgenomströmning 
samt bättre utnyttjande av platsen. Området är ypperligt för nytänkande 
bebyggelse på vatten. Motiveringen är att landytorna samt djurlivet kan 
lämnas i princip orörda och all planerad bebyggelse förläggs en bit ut i 
vattnet. Men samtidigt kan en stor yta exploateras även på land med en 
begränsad påverkan på omgivningen. Slutligen finns efterfrågade 
bekvämligheter som parkering, ytor för garage/förråd och närliggande VA-
system. Dessa behöver bara planeras om och utökas.     

 



 
 

Figur 16-22: 
Fotografier 
Hawaiiudden,      
i  September. 
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Detaljplaner och strandskydd 
Det finns fyra upprättade detaljplaner som alla berör fallstudieområdet. De 
benämns S184, S310, S314 och S339 samt går att hitta på SolenWeb 
Portal. Sammanfattningsvis säger detaljplanerna att ytan utgörs av 
vattenområden där det finns plats att anlägga en mindre båthamn. 
Beskrivs också att området på Korpberget inte får bebyggas förutom på 
ytan högst upp. Där står det idag redan en byggnad som förvaltas och ägs 
av Hotell Lappland. Att en större etablering ska ske på denna yta anses 
vara minimal då hotellet har planer på att etablera på andra ställen.  

Efter kontakt med Marina Olofsson, miljöinspektör på Lycksele kommun, 
har det konstaterats att strandskyddet gäller med sina 100 meter från land 
respektive ut i vattnet med undantag för campingen. Det betyder att 
tillgängligheten för allmänheten inte får förhindras. För att flytande 
bostäder ska kunna placeras på denna plats behövs alltså både detaljplaner 
samt strandskydd ses över. (Olofsson, 2016)     

Vidare från kommunens sida finns det visioner på att förändra området. I 
första hand gäller det badstranden. Den ska restaureras upp för att återfå  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
sin attraktivitet. Samt ska antalet mötesplatser utökas och kompletteras 
med sittbänkar. (Flemström, 2016)  

En inventering gjordes på platsen under 2005. Inventeringen resulterade 
bland annat i att platsen ansågs ha ett rikt djurliv med över 50 observerade 
fågelarter. Några av dessa arter anses ovanliga medan andra är mer 
vanliga. Dessutom är denna plats en återkommande häckningsplats för 
sjöfågelarter. Eftersom fågellivet prioriteras i denna inventering nämns 
idéer som fågeltorn samt att man borde se över förbättringsmöjligheter av 
fågelmiljöerna. Därmed nämns även några åtgärder som skulle försämra 
för fågellivet. Där går det att läsa om muddringar av vattenområdet, 
ökande aktiviteter i närhet till Sågavan, samt ifall markområdet mellan 
Sågavan samt Ansia Badpark görs tillgängligt för allmänheten.  

Slutligen beskrivs området som ett sjöfågelområde rikt på arter i en 
centrumnära miljö. I stadsmiljö är detta ovanligt då de flesta fall utgörs 
uteslutande av parkmiljöer med parkfåglar. (Granér, 2005) 
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Strengths   Weaknesses   Opportunities   Threats 

Naturområde                          Avstånd   Utöka stråk      Klimat 

Centralt                                Djurliv   Länka samman staden   Strandskydd 

Tillgängligt   Växtfauna                                Nytt bostadsområde         Detaljplaner 

Skyddat läge 

Exploaterad omgivning 

 

 

*SWOT-analysen är baserad på styrkor/svagheter och möjligheter/hinder utifrån exploatering av bostäder på platsen.                             
  

Figur 23: 
Panoramavy 
Hawaiiudden. 
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Figur 24:  
Problem Seeking  
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Syntesfasen  
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Kapitel 8 
Gestaltningsförslag 
Illustration över tänkbar flytande bebyggelse vid Hawaiiudden, Lycksele.  
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Koncept 
Grundidén till utformning kommer från inspiration av sjöbodar i södra Sverige. Med dess 
smala rektangulära form och sadeltak. Det är en enkel och diskret form så länge den 
lämnas orörd. I likhet med att sjöbodar ligger placerade väldigt nära varandra i gamla 
fiskelägen, ligger husen vid Hawaiiudden nära placerade och bildar en enhetlig front i 
flera riktningar.  

Hur ska byggnaderna möta de förbipasserande utan att ge intryck av att platsen inte är 
för alla? 

Som nämnts tidigare är Hawaiiudden i princip ett orört naturområde. Detta bevaras och 
förstärks genom att promenadstråket flyttas ut i vattnet och kompletteras med ett vägval 
runt Korpberget. Hade det nya stråket enbart kompletterat det gamla hade det enkelt 
kunnat uppfattas som privat. Syftet är att genomfarterna ska kännas lika naturliga för de 
boende som besökare och liknas med kvartersgator. Det finns fortfarande möjlighet att 
cykla till och från jobbet eller motionera hunden. Genom den nya dragningen kommer 
även möjligheten att uppleva staden från nya perspektiv, längre ut i älven. Flödet och 
rörelsen av människor blir ett helt annat och inte koncentrerat till en och samma sträcka.   

Under hela året kan området nyttjas av de boende och besökare. Sommaren erbjuder 
rekreation i naturen och besök på den befintliga badstrand mot Ansia Camping. Även på 
vintern finns naturen men isläggning på älven öppnar upp för skoterkörning, skid- och 
skridskoåkning.  

Slutligen har även bostäder placerats med inte fler än sju stycken i bredd. Totalmåttet blir 
kring 60 meter innan det sker en förändring, antingen genom ett nytt vägval eller en 
större glipa innan nästa hus. På så sätt upplevs inte gångvägen som en tunnel utan liknas 
mer vid en kvartersgata i stadsstruktur.   

 

Hur ska utformningen ske för att bjuda in framtida bebyggelse på land som ute i vattnet?  

I och med att det gamla stråket flyttats skapas ny markyta att bebygga, det gulmarkerade. 
Bostäder på denna yta blir attraktiva med vattennära utsikt åt två håll. Samtidigt kan 
utformningen på landliggande bebyggelse kontrolleras för att inte skapa konsekvenser för 
Sågavan och dess rika fågelliv. Skulle framtida undersökningar visa på att ny bebyggelse 
på land påverkar växt- och djurliv i för stor utsträckning kan landområdet förbli 
skogsbeklätt och en barriär mot bostäderna och stråket ute i vattnet. På så sätt förblir 
större delen runt Sågavan fritt från störningsmoment.  

När det gäller framtida flytande bebyggelse finns möjligheten att förlänga bryggornas 
struktur och även fortsätta anlägga nya bryggor längs med udden eller runt Korpberget. 
Placeras bostäderna enligt detta förslag finns stora framtida möjligheter både på land och 
vatten. Det man bör tänkta över är tillgänglighet och avstånd till parkering och 
gemensamhetsanläggningar på land för allt går inte att göra flytande. 

  
Pontonens utvändiga mått: B 6,810 x L 14,915 meter 
Pontonens tjocklek: Ej undersökt 
Husets utvändiga mått: B 6,810 x L 10,870 meter 
Husets utvändiga höjd till nock: H 7,058 meter 
BOA: 112,8 kvadratmeter (55,7kvm + 57,1kvm) 
Bryggornas bredd: B 2,5 meter 

 

 

N 

Figur 25-27: Inspirationsbilder i form av 
Orlångens strandpromenad, Sjöbodar i Smögen 
och strandpromenad i Uddevall. 
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Snöskottning underlättas av stråkets utformning. De bryggor som 
är en del av en slinga kan skottas i samma riktning utan att mötas 
av en återvändsgränd. Det gäller sträckan runt Korpberget samt 
stråket från badplats till parkering. Den enskilda brygga som har 
en ändpunkt utan mål kan snön styras ut på isen och användas 
till snöbyggande för barn. Den dagen man bestämmer att 
vidareutveckla denna brygga kan man tänka på att göra den till 
en slinga mot land.   

 

Vind träffar området kraftigast från norr, när den kommer över 
älven. De yttersta bostäderna påverkas i störst utsträckning då de 
närmare land får lä. Från de övriga väderstrecken finns barriärer i 
mindre och större skala. Det går inte heller att helt motverka 
vindens framkomlighet utan att ta bort bostädernas frihet i 
älven.    

 

Nederbörd tas om hand och styrs ner i älven via häng- och 
stuprännor på husen.  

 

Solen träffar området från uppgång till nedgång. Placeringen av 
bostäder har anpassats efter detta på så sätt att vinkling sker mot 
söderläge. Det är enbart bostäderna närmast land som altan med 
morgonsol. Där har långsidan med större glaspartier valts att 
placeras mot solen.      

 

Siktlinjer har placerats längs med och genom området. 
Anledningen är att bostäderna inte ska upplevas som en vägg 
mot älven och inte förhindra utsikt från land. Vid vissa platser 
från land ska det gå att urskilja vad som gömmer sig bakom 
bostäderna.   

 

Invånarantalet varierar beroende på vilken målgrupp som flyttar 
in. Det sträcker sig från 82 – 205 stycken, vilket visar på att 
området med sina 41 hus har en stor kapacitet på liten yta.   

 

Vattengående fordon når hela området med hjälp av de broar 
som placerats vid respektive entré till området. På så sätt kan 
även de boende ta sig från området via vattnet oberoende av 
vilken sida om bryggorna man bor på. Det gäller sommar som 
vintertid och innefattar allt från vattenskoter till båt och 
snöskoter. Vintertid finns även motionsspår uppdragna på isen av 
kommunen.  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_gf7us5vQAhVFFywKHeUUB14QjRwIBw&url=http://www.grupphandledning.se/&bvm=bv.138169073,d.bGg&psig=AFQjCNE57nzrnOqkyl3uh25s7ksfUWvjFw&ust=1478771659135705


Gestaltningsförslag     56 
 

  

Entréplan  
Entréplan har utformats efter ett cirkulärt flöde med en offentlig sfär. 
Flödet har i syfte att få planlösningen att upplevas större och luftigare. 
På entréplan återfinns de nödvändigaste funktionerna utom Tvätt för 
att bostaden ska fungera för människor med och utan 
funktionshandikapp. Ett välorganiserat kök med öppna ytor mot 
samvaro bidrar till att kommunikation kan ske över funktionernas 
gränser.  

För att planlösningen ska passa en bredare målgrupp finns tre 
valalternativ till rumsindelning vid entrén. En barnrik familj har 
möjlighet att utöka bostaden med ytterligare en sängplats. Medan den 
som föredrar att arbeta hemifrån kan förlägga sitt kontor i en tystare 
del av bostaden. Eller varför inte kombinera de två funktionerna till ett 
gästrum för långväga besök.  

Eftersom det inte är möjligt att röra sig runt byggnaden utan båt finns 
två förråd placerade vid varsin gavelfasad. Även en cykelparkering i 
anslutning till entrén bidrar till att de andra nödvändigheterna som 
bilparkering och gemensamhetsanläggningar kan förläggas på land.  

Ifall man tittar på planerna till vänster kan dessa liknas vid hur 
bostäderna kommer vara placerade i förhållande till varandra med 2 
meter i avstånd. Därmed får man även en förståelse för den privata 
sfär som varje bostad skapar trots stora fönsterpartier. Förråden 
skymmer insyn från altaner. Vidare står den i princip fönsterlösa 
långsidesfasaden vänd mot grannens stora glaspartier. Men denna nära 
placering medför också stora brandkrav. 

 Alternativ 1 

Skala 1:200 

Alternativ 2 Alternativ 3 

07:00 
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Övervåning  
Övervåningen har en privat karaktär med enbart funktioner nödvändiga 
för de boende i bostaden. Här återfinns Tvätt som saknades på 
bottenplan.   

Även på denna våning finns möjligheten att bestämma antalet sovrum 
efter behov eller öka ytan för samvaro. Anledningen är att bostaden 
som helhet ska kunna erbjudas till en bredare målgrupp. En målgrupp 
som kan vara beroende av olika funktioner som 2 till 4 sovrum, 
kontorsmöjligheter, enbart en extra sängplats vid behov eller stora 
samvaroytor. Därmed minskas risken för segregering och bostaden 
passar alla från barnrika familjer, ensamstående till pensionärer.   

Observera även ytterfasaderna på långsidorna som fortsätter utanför 
gavelfasaden på båda våningarna. Anledningen är den 
arkitekturupplevselse som skapas samt att gavelfasaden blir inramad 
med sitt enorma fönsterparti.  

Alternativ 1 

Skala 1:200 

Alternativ 2 
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Tankar kring utformning 
Som nämnts ovan är husen inspirerade av sjöbodar. Till denna kantiga form har även hårda 
fönsterpartier adderats. Kantigheten gör att fasaderna inte upplevs röriga utan får en tydlig 
struktur som är lätt att följa linje för linje. Små detaljer i form av liggande ribbor har lagt till för 
att skapa integritet vid entrén men även säkerhet som räcke, vid balkongdörr. Ribborna blir även 
en detalj som bryter av från den homogent gråa fasaden. Sjöbodar är inte vanligt förekommande 
kring Lycksele och därför har en gråaktig färg valts på den stående panelen istället för den 
typiska röda. Den gråa tonen går att härledas till något som finns i området, nämligen gamla 
samiska träkåtor och kan frambringas ifall träet behandlas med järnvitriol eller likvärdigt. 
Utseendet kommer då även att förändrats med åren. Tillsammans med en behandling mot fukt 
kan fasaden bli underhållsfri.   

De fasader som placeras i söderläge sträcker ut sig mot öppet vatten på de flesta av bostäder. 
Därmed är insynen minimerad och dessa fasader får större glaspartier. Tanken är att inte enbart 
söderläge ska anses attraktivt utan att utsikt från alla fasader har 
ett värde i och med att bostaden flyter. Därmed är partierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av den större skalan förutom från badrum av privata skäl. När det gäller det enorma glaspartiet 
är syftet att man ska fånga alla synintryck från himmel till vatten.  

Vädringsmöjligheter är viktigt i sovrum. Därför har dessa fönster delats av med en öppningsbar 
övre vädringsdel. Rutmönstret tas också igen i det stora glaspartiet på gaveln.  

Fasaderna i norrläge riskerar att hamna i blickfånget av nyfikna förbipasserande besökare. 
Därmed är entréfasaden helt utan fönster för att ge de boende en privat hemfridszon innanför 
ytterdörren. Den indragna entrén minskar exponeringen mot omgivningen som att den likväl 
skydda mot hårt väder.  

För att bryta av den stora volym som entréfasaden utgör finns en balkong på övre plan. Men 
med en solid sarg är den diskret och skyddande. Tanken är att främst entréfasaden ska öppna 
upp för nyfikenhet genom att dölja själva bostaden. När man sedan har passerat ytterdörren 
öppnar sig resten av bostader upp och erbjuder en arkitektur och utsikt som man inte kunde 
föreställa sig från utsidan 

 

 

Valet av stående träpanel kräver ett 
förbehandlat trä som klarar av den 
fuktexponering som fasaderna kommer 
utsättas för. Vidare finns ingen möjlighet 
till årlig underhållning då fasaderna 
enbart kan nås med båt. 

 
Trädetaljer som trall, räcke samt spaljé är 
lärkträ som inte kräver något underhåll. 
Dock är de lärkbeklädda delarna lättare 
att byta ut med tiden och kan nås från 
bostadens delar. Tanken är att utvändigt 
underhåll ska minimeras och låta material 
åldras med tiden. Vardera bostad kan på 
så sätt få en egen personlig exteriör i och 
med att slitage och åldrande är 
individuellt.  
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Illustration 1: Vy från älven 
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Illustration 2: 
Vy från södra 
ingång till 
området 

Illustration 3: 
Vy centralt i 
området 

Illustration 4: 
Vy längs med 
en gångbrygga 
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Illustration 5: Vy sedd från fastland, likt 
”sjöbodar” 
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Kapitel 9 
Vad tycker invånarna i Lycksele? 
Resultatet av intervjuer med 12 kvinnor och 12 män bosatta inom tätorten.  
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Skulle du kunna tänka dig att bo i flytande bostäder? Varför/varför inte? 
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”Jag skulle absolut kunna tänka mig att bo i ett 
flytande hus. Jag har faktiskt alltid varit 
fascinerad av hur man i vissa städer använt sig 
av vattnet. Men hur är det med 
drunkningsolyckor och småbarn?”  

Kvinna 40-50år 

”Jag skulle absolut kunna tänka mig att bo i 
flytande bostäder. Vill ha ett hus nära vattnet 
och närmare än såhär kan man ju inte komma.”  

Kvinna 20-30år 

”Jag skulle kunna tänka mig att bo i en 
bostads som flyter på vattnet om 
exempelvis vattennivån i framtiden 
kommer höjas. Jag anser att det är ett 
bra alternativ att vi människor i världen 
kan ”sprida ut oss” så vi inte lever så 
tätt inpå varandra.”  

Kvinna 20-30år 
”Bo i flytande bostäder? Inte för mig i alla fall.”  

Man 50-60år 

”Ja varför inte, jag gillar vatten så skulle passa 
mig perfekt” 

Man 50-60år 

”Helt klart en bra idé.”  

Man 30-40år 
”I första anblick tänker jag direkt nej med tanke 
på att det faktiskt är ute på vattnet. Jag får upp 
ord som vattenskada, fuktig luft, blåst och icke 
barnsäkert i mitt huvud. Men jag tror absolut 
att jag skulle tänka lite annorlunda om jag inte 
hade en livlig 1,5 åring hemma.”  

Kvinna 30-40år 

”Skulle kunna tänka mig att bo i flytande bostäder eftersom 
jag gillar vattnet. Perfekt då man har vattenskoter” 

Man 20-30år 

”Flytande bostäder låter i och för sig intressant, folk jag 
känner bor i båt som ligger förankrat i hamn och tycker det 
har många fördelar. Att bo vid vattnet är förstås underbart 
men inte så enkelt på grund av svårigheten att hitta tomt 
att bygga på. Personligen vill jag bo på land.” 

Kvinna 50-60år 

”Nej, jag skulle inte vilja bo i en flytande bostad. Varför? Jo 
jag själv vill gärna ha en gård att gå ut på. Sen känns själva 
bostaden inte så våldsamt barnvänlig när man har vatten 
runtom. ” 

Man 30-40år 

”Ja. Har sett ett reportage från USA och 
tyckte det såg bra ut. Speciellt boende 
förstås, kanske inget för 
småbarnsfamiljen men definitivt för 
många andra. Kommer man dessutom 
undan med lägre eller samma tomtpris 
blir det än bättre och kan kanske bli en 
bra totalbild då konstruktionen blir 
dyrare.” 

Man 40-50år 

”Jag tror inte jag själv skulle kunna bo i 
flytande bostad mest för att jag lätt blir 
åksjuk men även för att jag gillar att ha 
trädgård, klippa gräs, odla osv. ” 

Man 60-70år 
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”Jag anser att detta skulle kunna vara en 
lösning för Lycksele. Fler och fler vill ha hus 
nära vattnet och då älven rinner genom staden 
skulle det kunna vara optimalt med denna typ 
av bostäder. Både bo centralt och vid vattnet är 
nog väldigt attraktivit läge för många.”  

Kvinna 20-30år 

”Fantastiskt med älvstomt. Och javisst, skulle 
det mycket väl kunna vara något för Lycksele.”  

Kvinna 40-50år 

”Med tanke på hur gått om utrymme vi 
har här i inlandet känns det fel. Risken 
för brusten damm får man ju också ta 
med i beräkningen. Dessutom vill jag ha 
lite yta runt mitt boende. Men om man 
tittar ut i stora vida världen ser nog 
behoven ut på helt andra sätt. Det finns 
alltid några som vill betala för att vara 
unika.”  

Man 50-60år ”Eftersom strandskyddet har försvårat för folk 
att bygga strandnära så kanske detta skulle 
kunna vara något för Lycksele.”  

Man 60-70år 

”Tror att det skulle vara häftigt för staden med ett 
bostadsområde på vattnet. Tror det skulle öka 
populariteten att bo och flytta till Lycksele.” 

Kvinna 50-60år 

”Både ja och nej. Nej för att jag inte tror att någon vill 
betala för det, det byggs för lite. Finns för liten marknad. 
Men om underlaget fanns så absolut. Vi har ju mycket 
vatten runt om oss för att kunna anlägga sådana 
konstruktioner.”  

Kvinna 30-40år 

”Nej tror tyvärr inte att Lycksele är i ett behov 
av sådana bostäder. Lyckselebon är mer eller 
mindre livrädd för förändringar.” 

Man 30-40år 

”Jag tycker inte att det är något för Lycksele som 
kommun eftersom jag inte ser behovet och att det är 
dyrare än att bygga vanliga bostäder med samma 
standard.” 

Man 20-30år 

”Närheten till fiske och båtliv skulle vara en stor fördel. 
Nackdelen kan vara säkerheten ifall man har små barn själv 
eller på besök. Jag tror inte att det passar i Lycksele med 
tanke på att priset torde bli ganska högt.” 

Man 30-40år 

”Strandtomter med söderläge verkar 
vara en bristvara så kanske det kan vara 
ett alternativ.” 

Man 40-50år 

”I Lycksele? Vi har ju ingen brist på 
mark på land. Men skulle pröva gå en 
promenad efter älven i helgen och det 
är stört omöjligt. Så det är bättre det 
byggs. Kanske hus på vatten skulle bli 
ett trevligt inslag. Ja, jag är positiv till 
flytande bostäder i Lycksele.” 

Kvinna 50-60år 
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Kapitel 10 
Vad säger kommunen?  
Resultatet av mejlintervju med Karl Flemström, samhällsplanerare och Lena Sigefelt, bygglovshandläggare.  
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Frågor till Karl Flemström, samhällsplanerare 
Vad anser du som samhällsplanerare om flytande bostäder i Lycksele 
tätort?  

”Frågan om flytande bostäder har inte diskuterats under den tid jag 
arbetat här (1,5 år), så jag har egentligen ingen tydlig åsikt i 
frågan. Det som jag kan säga är att om ett uttryckt behov finns så är 
jag i min roll inte främmande för att bemöta detta. Det jag spontant 
kan känna är den uppenbara konfliktsituation som kan uppstå när det 
gäller alla former av utnyttjande av strand- och vattenområden. Hur 
kontroversiell frågan blir avgörs troligen främst av läget.” 

Ifall förslaget om flytande bostäder kom in till kommunen, är detta något 

du skulle uppmuntra till? Varför/varför inte? 

”Om frågan skulle komma till Lycksele kommun så tror jag att kommunen 
skulle vara försiktigt positiva, det är svårt att säga mer exakt eftersom det 
mig veterligen inte diskuterats. Vi skulle troligt titta på dessa frågor utifrån 
strandskyddsaspekten, kommunens utpekade LIS-områden* och eventuellt 
bostadsbehovet ur ett kommunstrategiskt perspektiv. Inom tätorten finns, 
som jag bedömer, inte typiska områden som skulle vara lämpliga för 
flytande bostäder, främst på grund av vattenreglering i Umeälven men 
också på grund av dagens höga exploateringsnivå längs med 
strandkanterna och E12an stäckning.  

Kan slutligen påpeka att jag är dåligt insatt i vilka tekniska förutsättningar 
som krävs för flytande bostäder så jag har utelämnat sådana aspekter i min 
bedömning”.  

 

 

 

*LIS-områden = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Frågor till Lena Sigefelt, bygglovshandläggare 
Har ni fått in något bygglov som behandlar flytande bostad/bostäder?  

”Nej” 

Är flytande bostäder något som du skulle uppmuntra till ifall bygglov kom 
in? Varför/varför inte?  

”Nej, eftersom vi har reglerade dammar inom tätorten.” 

Kan du tänka dig flytande bostäder i Lycksele? Varför/varför inte? 

”Nej” 

 Ser ni någon problematik om flertalet av befolkningen valde att bo i 
flytande bostäder, ordnade i tex kvarter på vatten? 

”Kan ej svara” 
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Kapitel 11 
Diskussion och slutsats 
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Flytande bostäder i Sverige  
Är flytande bostäder en nutida lösning på bostadsbristen?   
Det är svårt att avgöra ifall flytande bostäder är ett innovativt boende i 
liten skala eller ett framtida storskaligt leverne. De slutsatser man kan dra 
är att det inte är en nutida lösning på bostadsbristen. Detta för att 
utvecklingen av flytande bostäder inte sker i en snabb eller jämn takt över 
landet. Detsamma gäller kompletteringen av Sveriges lagstiftning över hur 
dessa bostäder ska regleras vid en fastighetstaxering, strandskydd och 
störd hemfridszon i kombination med allemansrätten. Regelverkets 
komplexitet var tydligt vid kontakt med Skatteverket där inga tydliga svar 
fanns att ge, bland annat kring hur taxeringen och avsaknaden av ett 
markvärde egentligen ska bedömas. Dessutom ökar oförståelsen när man 
adderar definitionen av byggnad eller fartyg, gällande bygglov. Problemet 
ligger nog i att det alltid har funnits vattenfastigheter men obebyggda 
sådana. Samt att det alltid har funnits husbåtar med små motorer som 
tillfälligt åkt runt i någon insjö under sommarhalvåret. Men flera husbåtar 
utan möjlighet till förflyttning ordnade i kvarter, på en vattenfastighet för 
stadigvarande bruk året om, har inte funnits i så många år. I kombination 
med att det plötsligt sker en explosion av bostäder på vatten och 
detaljplaner som ändras, hänger inte lagstiftningen med. Därför genomförs 
uppskattningar och egna bedömningar från fall till fall och kommun till 
kommun. Detta syns bland annat tydligt i svaren från länsstyrelserna där 
Blekinge län anser att flytande bostäder är en tillfällig anläggning medan 
Stockholms län har flytande bostäder som ett naturligt element i sin detalj- 
respektive stadsplanering. Vidare att vissa län anser att det är 
storstadsfenomen medan andra haft ett enstaka fall de senaste tio åren 
eller ingen händelse alls. Det är trots allt intressant att de länsstyrelser som 
har fattat tycke för denna typ av bostäder har en diskussion med 
Naturvårdsverket för att Sverige ska få en tydligare lagstiftning kring denna 
typ av bostadsform. Det blir spännande att i fortsättningen följa 
utvecklingen både på nationell och lokal nivå.   

 

 

Det finns också andra faktorer som bromsar utvecklingen, problem som 
tillgängliga placeringar och bristen på köpbara vattenfastigheter. Från 
genomförda projekt ser man att hittills har bostäderna placerats centralt i 
större städer, där markytor i centrumnära miljö är en bristvara. Det är även 
städer som har en tydlig bostadsbrist och där man behöver finna nya 
lösningar på bostäder snabbt. Det är även kuststäder där båthamnar har 
flyttats längre ut från stadskärnan och gamla kajplatser blir tomma och 
övergivna. Som Björn Johansson på Ocean Industries nämnde är det svårt 
att få köpa rena vattenfastigheter utan oftast gäller arrenden. På samma 
sätt som med lägenheterna som Karlstads Bostads AB byggde. Detta bidrar 
till att färre aktörer sätter igång processen med flytande bostadskvarter 
just för att hindren på vägen är för stora och deras initiativ inte gynnas. 
Justeringar i gällande detaljplaner tar också tid och kommunerna planerar 
inte idag för permanenta bostäder på vattenytor. Sverige ligger inte heller i 
samma riskzon som exempelvis Holland om havsnivån höjs. Därmed kan 
Sverige i dagsläget fokusera på att lösa andra konsekvenser av 
klimatförändringarna. Dock är det positivt att projekt som Vision Älvstaden 
i Göteborg har öppnat upp för flytande bostäder när de ser till lösningar för 
framtidens klimatförändringar. Men slutsatsen blir att flytande bostäder 
inte kan anses vara en nutida lösning på bostadsbristen. Det finns för få 
projekt genomförda i landet, ett för skiftande nationellt intresse och 
samtidigt en komplex lagstiftning som inte gynnar de som vill försöka.      

Ifall flytande bostäder förblir ett småskaligt innovativt boende eller 
eskalerar till ett storskaligt leverne påverkas av framtida förflyttningar av 
människor och bostadsbristens ökning eller minskning, hur 
klimatförändringarna fortskrider samt ifall andra tekniska lösningar tas 
fram innan det är försent. Men det går att konstatera att ämnet har 
berörts över hela Sverige och inom en snar framtid hoppas man kunna 
bosätta sig i flytande bostäder från Luleå i norr till Malmö i söder.  
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Flytande bostäder i Lycksele, Västerbotten 
Finns intresset för flytande bostäder i Lycksele? 
Det är tvetydigt ifall intresset för flytande bostäder finns i Lycksele. Det 
som utgör underlaget är egna åsikter, intervjuer med invånarna samt 
kommunens tankar. Ifall man enbart ser till invånarna skiljer sig svaren åt 
beroende på kön och ålder. Det var just därför som urvalet av tillfrågade 
personer valdes med hänsyn till just dessa faktorer. Unga kvinnor ser till sin 
nystartade familj med småbarn där risken för olyckor främst fångar deras 
uppmärksamhet och har förståeligt, en negativ syn på huruvida de kan 
tänka sig att bo i flytande bostäder. Jämlika kvinnor och män som saknar 
småbarn i hemmet ser till möjligheten att utföra hobby och 
fritidsaktiviteter direkt från husknuten. Det är snö- och vattensporter som 
lockar. Samt det värde en vattennära bostad skapar för den enskilda 
individen. Vidare upp i åldrarna går åsikterna isär. Vissa vill ha stor tomt 
med gräsmatta och trädgård samtidigt som andra vill komma bort från alla 
måsten som stora ytor kräver. För att sedan på ålderns höst ser fler det 
positiva i att slippa trädgårdsarbete. Totalt är det 75 % fler som skulle 
kunna tänka sig att bo i flytande bostäder. Fördelningen av dessa 75 % är 
lika mellan män och kvinnor, 9 stycken vardera. Det är även en spridning 
mellan positiva och negativa över alla åldrar.   

När det gäller den andra frågan som ställdes till invånarna, huruvida 
flytande bostäder är något för Lycksele är det nästan lika mellan positiv 
och negativ inställning, 41,6 %. Det är tänkvärt hur många till en början kan 
tänka sig att bo i flytande bostäder men att bostäderna inte är något för 
Lycksele. Såhär i efterhand skulle det vara intressant att få veta vars dessa 
personer hellre såg att bostaden låg lokaliserad. Motiveringarna som ges är 
att Lycksele har tillräckligt med markyta för att exploatera på land, dyrt 
boende som inte är lämpligt i Lycksele samt att vi har en reglerbar älv med 
dammar. När det gäller älven är detta en intressant fråga att forska vidare 
på i ett fortsatt arbete. Den tillfrågade bygglovshandläggaren på 
Byggnadsnämnden ser inte heller att flytande bostäder är något för 
Lycksele just på grund av den nämnda orsaken, reglerbar älv. Detsamma 

gäller den samhällsplanerare som kontaktas. Kanske utgör vattennivån 
inget hinder utan att förankringssystem löser problematiken. Eller så 
behöver en helt ny förankring- och konstruktionslösning tas fram. Ifall man 
kunde konstatera att den reglerbara älven inte utgör ett problem eller att 
lösningar finns att tillgå, kanske fler invånare samt kommunen skulle ändra 
uppfattning och kunna tänka sig flytande bostäder i Lycksele tätort. När 
det gäller det ekonomiska perspektivet är det klart att man kan göra allt 
från billiga till dyra bostäder, liksom på land. 

Det är trots allt kul att se att Karl Flemström, samhällsplanerare på Lycksele 
kommun har ett intresse för flytande bostäder, även om han reserverar sig 
för bristande tekniska kunskaper. För att projekt som dessa ska bli 
verklighet i små kommuner krävs att det finns personer som har en positiv 
inställning i första skedet och inte är främmande för ny bebyggelse som 
frångår den traditionella.    

Sammanfattningsvis finns ett delat intresse för flytande bostäder i 
Lycksele. Invånarna är nog lättare att övertyga, så problematiken är nog 
inte att bosätta husen när byggnaderna står på plats. Utan svårigheten 
ligger i att få kommunen övervägande positiva och villiga att starta ett 
utredningsarbete efter att exempelvis ett medborgarförslag kommit in, 
som i Luleå kommun. 

 

Hur kan ett koncept med flytande bostäder se ut i Lycksele?  
Under Kapitel 8 Gestaltningsförslag illustreras hur ett koncept med 
flytande bostäder kan se ut vid Hawaiiudden, Lycksele. Observera att detta 
förslag är framtaget för den specifika platsens förutsättningar och 
omgivning. Det betyder att en annan fallstudieplats med andra 
förutsättningar resulterar i ett annat typ av koncept, även inom Lycksele. I 
de flesta fall kan samma planlösning användas men fönstersättning kan 
behöva ändras. Fasaderna kanske inspireras av andra lokala föremål och 
placeringen av bostäderna i förhållande till varandra variera på grund av 
omgivningen och vattenspegelns form.  
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Utvärdering av fallstudiens metodval 

Syntesfasen och analysfasen 
Att gestalta ett nytänkande och innovativt boende i Lycksele som inte har 
en årlig nyproduktion av bostäder är en utmaning. Den låga 
bostadsproduktionen leder till att stadsbilden förändras i ett långsammare 
tempo än städer med kontinuerligt byggande. Det är svårt att få ny 
bebyggelse att se modern, attraktiv ut och samtidigt passa in med befintlig 
struktur. Med detta i tanken har de flytande bostäderna vid Hawaiiudden 
en diskret arkitektur som inte sticker ut mer än nödvändigt. Samtidigt kan 
det vara ett helt nytt koncept och en ny arkitektur som behövs för att 
väcka staden till liv.  

I denna fallstudie valdes platsen utifrån en inventering av vattenspeglar 
inom tätorten. Oftast i verkligheten har man redan innan gestaltningsfasen 
en given plats att förhålla sig till och inte valmöjligheten att byta. I en liten 
stad som Lycksele där tätorten inte innehåller så många vattenytor utan 
huvudsakligen utgörs av den älv som delar staden i två, kan det vara svårt 
att se till andra platser än just älven. Därför är det en bra idé att man utför 
en inventering för att öppna upp för andra områden. Det finns säkert en 
rad andra bra idéer på hur man ska börja själva analysfasen men en 
inventering var förstahandsval här. Fortsättningen med en platsanalys har 
vägt tungt för att få en känsla för området. Inte minst de observationer 
som gjordes under besöket, alltifrån hur människor rör sig till hur 
omgivningen påverkar direkt eller indirekt. Egentligen skulle flera 
platsbesök ha gjorts eftersom förutsättningarna kan ändras under arbetets 
gång men även för att platsen kan byta skepnad beroende på årstid och tid 
på dygnet. De boende ska tycka att platsen är lika tilltalande dag som natt, 
sommar som vinter. 

SWOT-analysen som användes för att säkerställa områdets kvalitéer och 
brister, möjligheter och hinder gav en bra indikator på hur området kan 
bevaras och förändras. Dock upplevdes svårigheter med att analysera ett 
så pass stort obebyggt område. En mer detaljerad analysmetod hade varit 

att föredra där man redan innan klargjorde vad som är det intressanta. 
Kanske hade det också varit en bra idé att dela upp området i flertalet 
mindre delar och göra analyser var för sig.  

Problem Seeking är en lättöverskådlig metod att använda för att förtydliga 
svårigheter i gestaltningsförslaget. Metoden var svår att förstå och har 
enbart berörts ytligt under utbildningen. Anser att det fortfarande finns 
fördjupning att göra om metoden men helt klart har ny kunskap utvecklats. 
Den matris som sammanställer all information har en enkel struktur både 
för den som är van och ovan med metoden.  

Multi Criteria Analysis var en bra metod vid syntesfasen för att säkerställa 
att flertalet förslag togs fram och bearbetades. Det blir lätt att bristen i 
erfarenhet och kunskap smalnar av variationen i lösningsförslagen och att 
vissa detaljer blir återkommande. Det är bra att känna till uttrycket ”Kill 
your darlings” vid sådana tillfällen och inse att en funktion kan ha flera 
lösningar. Därför är också MCA en bra metod där man kan ta unika detaljer 
från flera förslag och kombinera till en slutgiltig lösning.  

Kvalitativ studie 
Under arbetets gång utfördes en kvalitativ studie med invånare i tätorten. 
Denna intervju har en stor tyngd då det är dessa invånare som ska bosätta 
stadens bostäder. Det genomfördes även intervjuer via mejl med två 
anställda på kommunen. Den skillnad som märktes mellan de två 
intervjumetoderna var att mejlkonversationen inte öppnade upp för 
följdfrågor eller en möjlighet att utveckla svaren. Det syns tydligt också i de 
svar som kommunen lämnat jämfört med de svar som invånarna gav. 
Såhär i efterhand hade det varit till fördel att genomföra muntliga 
intervjuer med respektive part.  

Sammanfattningsvis har detta examensarbete resulterat i ny kunskap inom 
flytande bostäder, definitioner och hur projekten ser ut runt om i Sverige. 
Vidare under fallstudien har befintlig och ny kunskap kombinerats och 
fördjupats. Det har bidragit till personlig utveckling och användbara verktyg 
att ta med sig ut i yrkeslivet.   
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Förslag på fortsatt arbete 
Allmänt kring ämnet 

 Undersöka det ekonomiska perspektivet. Hur mycket dyrare är 
dessa bostäder jämfört med traditionella på land?  

 Utreda lämpliga konstruktioner och förankringar i arktiskt klimat. 

 

Lokalt för Lycksele 

 Undersök ifall reglerbar älv utgör ett hinder.  
 Undersöka Hawaiiuddens förutsättningar. Är det möjligt att 

etablera flytande bostäder vid Hawaiiudden med hänsyn till 
vattendjup, växtliv, djurliv osv.?  

 Kartlägga djupare, efterfrågan och intresset hos invånarna och 
kommunen 

 Ta fram ett förslag på detaljplan för området, presentera för 
kommunen.  
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Bilaga I: Intervjuprotokoll invånare 
INTERVJUPROTOKOLL 

 
DATUM_______________________ 
 
 
KÖN 
 
MAN    KVINNA 
 
 
ÅLDER 
 
20 – 30 ÅR   
 
31 – 40 ÅR 
 
41 – 50 ÅR 
 
51 – 60 ÅR 
 
61 < ÅR 
 
 
NUVARANDE BOSTADSSITUATION 
 
VILLA   HYRESRÄTT       BOSTADSRÄTT 
 
 
ANNAT  
 
 
 
 
Skulle du kunna tänker dig att bo i flytande bostäder? Varför/varför inte?  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Anser du att flytande bostäder är något för Lycksele? Varför/varför inte? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Bilaga II: Ytterliggare svar från intervju med invånare 
Skulle du kunna tänker dig att bo i flytande bostäder? Varför/varför inte?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÄN 

”Jag skulle absolut kunna bo i en flytande villa om det fanns ett behov och funkar rent praktiskt med allt.”     Man 20-30 år 

”Skulle gärna bo sådär. Ser trevligt ut.”     Man 20-30 år 

”Jag skulle kunna tänka mig att bo i flytande byggnader.  
Ett trevligt sätt att komma nära naturen och ha en båt inpå knuten.”     Man 40-50 år 
 
”En lysande idé! När kan jag flytta in?”     Man 40-50 år 

”Jag skulle kunna tänka mig att bo i flytande hus, för att slippa trädgårdsarbete.”     Man 50-60 år 

 

KVINNOR 

”Jag skulle nog kunna bo i ett hus på vatten. Men känns lite läskigt.”     Kvinna 30-40 år 

”Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att bo på flytande vatten.  
Det känns obehagligt helt enkelt, är nog lite för konservativ.”     Kvinna 40-50 år 

 
”Jag skulle gärna bo i flytande bostäder. Det är ju alltid trevligt att bo vid vattnet och gärna på vattnet.”     Kvinna 40-50 år 

”Skulle absolut kunna tänka mig bo så med tanke på vilket läge det skulle bli.” Kvinna 50-60 år 

”Absolut skulle jag bo sådär, om jag hade råd.”     Kvinna 50-60 år 

”Tanken på att bo i flytande hus? Ja, varför inte. Miljön är häftig och enkel gräsklippning”     Kvinna 60-70 år 

”Jag skulle inte kunna bo i flytande bostäder. Finns inget bättre än en stor trädgård.”     Kvinna 60-70år 
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Anser du att flytande bostäder är något för Lycksele? Varför/varför inte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÄN 

”Det där är nog för dyrt för Lycksele.”      Man 20-30 år 

”Skulle vara häftigt i Lycksele. Då kan jag fiska på sommaren och köra skoter på vintern, direkt från altanen.”      Man 20-30 år 

”I Lycksele tror jag det kan vara problem med tanke på låg efterfrågan och höga priser på nyproduktion.”     Man 40-50 år 

”Inte i Lycksele. Det är reglerad älv. Samt är det många regler för strandskydd och  
skyddsområden för flyget och fornminnen och så vidare.”     Man 40-50 år 

 
”Nej, inte i Lycksele. Ser inte vilken vattenområde det skulle byggas på.”     Man 50-60 år 

”Hus på vatten i Lycksele? Nej, den idén tror jag inte på.”     Man 50-60 år 

 

KVINNOR 

”I dagläget skulle jag inte kunna tänka mig bo i bostäder som flyter på vattnet. Därför jag tycker inte att Lycksele behöver det 
på grund av vår omgivning. Sedan tror jag inte det är lönsamt med dessa ”dyra” bostäder i Lycksele när utflyttningen är så pass 
stor.”     Kvinna 20-30 år 

”Barnen skulle nog uppskatta det. Men jag tänker på säkerheten.”    Kvinna 30-40 år 

”Tveksamt att det fungerar i Lycksele med tanke på variationerna i vattenstånd.  
Det blir dyrt och inte riktat till alla.”     Kvinna 40-50 år 

 
”Absolut att det kan vara något för Lycksele om man kan lösa problematiken med isen under vintern.”     Kvinna 40-50 år 

”I Lycksele skulle flytande bostäder ge möjligheten till ett strandnära boende. Samt att kunna exploatera nya bostadsområden 
nära centrum.” Kvinna 50-60 år 

”Nej, inte i Lycksele. Kanske inte i Sverige överhuvudtaget. Hade man varit bosatt på en varmare plats utan vinter och snö hade 
det varit underbart med flytande bostäder.”     Kvinna 60-70 år 

”Skulle nog passa i Lycksele. Kanske locka ungdomarna att stanna kvar.”     Kvinna 60-70 år  
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Bilaga III: Protokoll från platsanalys  
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Bilaga IV: Detaljplan S184  
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Bilaga V: Detaljplan 
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Bilaga VI: Detaljplan S314  
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Bilaga VII: Detaljplan S339 



 
 

 

 

 

Intresserad av att veta mer?  
 

Det finns en del att läsa om ämnet på Internet. Samt finns det ytterligare 
projekt genomförda i Sverige och utomlands, främst i Holland. Om du är 
intresserad av att veta mer rekommenderar jag att du kikar på dessa:  

 

 SVT 1 Husdrömmar sändes den 16 mars 2015  
Flytande bostad i Västra Hamnen, Malmö 
 

 Pampas Marina, Stockholm. 
  

 Discovery World Extreme Engineering Säsong 9 Avsnitt 6  
“Ett radikalt projekt använder havet för att bygga en flytande stad i 
Nederländerna.” 
 
 



 
 

 


