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Sammanfattning
Med ökad inflyttning till storstadsregioner blir den byggbara

i största möjliga mån den vision som Göteborgs Stad satt upp för

slutgiltigt förslag ska kunna ta form. Förhoppningen är att inspi-

ytan i urbana områden allt mer begränsad. Detta i samband med

utvecklingsområdet Frihamnen.

rera till fortsatta studier inom ämnet. Resultatet kan ses på sidan

förändringar i det globala klimatet, med ökade havsnivåer och

44 och framåt i rapporten.

mer intensiva regn som följd, samt utveckling av ny teknik öpp-

De flytande bostäderna är anpassade efter de lokala väderför-

nas det upp för nya typer av lösningar.

hållanden som råder på platsen. Byggnadernas struktur är utfor-

Slutsatsen av teori och gestaltningsförslag är att boende på vat-

made så att de ska skydda från vind samt ge boende möjlighet

ten kan ha flera fördelar för den urbana människan så som bättre

Följande examensarbete syftar till att utveckla ett koncept för

att njuta av solen. Fasader med mycket glas skapar en visuell

närmiljö, möjlighet till ett aktivt liv, positiv påverkan på hälsa och

byggnation av bostadsgrupp direkt på vattenspegel och sedan

kontakt med vattnet precis utanför. Genom att aktivera taken och

en visuellt tilltalande omgivning. Att bygga på vatten öppnar så-

använda det som grund vid utveckling av ett gestaltningsför-

placera nödvändig grönska skapas där en grönblå struktur. En

ledes dörrar till nya möjligheter. Fortsatta studier inom alla de-

slag. Först utförs en litteraturstudie inom ämnet. Utifrån analys

mindre park i mitten fungerar som en social punkt. Med varieran-

lar framtagna i konceptet kan leda till en ännu bättre förståelse

av denna, samt referensobjekt, skapas ett koncept innehållande

de våningshöjder och arkitektur anpassas bostäderna efter den

kring ämnet.

de aspekter som bör tas till hänsyn vid byggnation av en bo-

vision Göteborgs Stad utvecklat.

Nyckelord: Flytande arkitektur, flytande bostäder, att bo på vat-

stadsgrupp direkt på vatten. Arbetet använder sig av metodik
redovisad i boken ”Idea Work”, både för den teoretiska delen

Med ett fristående poolområde utnyttjas älvens vatten. Utgjut-

samt den kreativa processen.

ningar i pontonerna skapar direkt kontakt till vattnet, där ankring
med allt från segelbåtar till kanoter möjliggörs.

Med hjälp av det framtagna konceptet utvecklas ett gestaltningsförslag för en flytande bostadsgrupp. Förslaget placeras

Gestaltningsförslaget är i sin helhet inte en fulländad lösning

i Frihamnen i Göteborg, ett område som inom en snar framtid

utan snarare en visualisering av hur ett bostadsområde på vatten

ska utvecklas till att bli en helt ny stadsdel. Förslaget följer även

kan tänkas se ut. Vidare studier behövs inom området för att ett

ten, frihamnen Göteborg, koncept flytande bostäder

Abstract
With increased migration to big city areas the buildable surface

as far as possible, the vision made by the City of Gothenburg for

look like. Further studies are needed in the field before a fi-

in these urban areas becomes increasingly limited. This in asso-

the development of Frihamnen.

nal proposal can be developed. The hope is to inspire further

ciation with global climate change, with higher sea levels and

studies in the subject. The result can be seen on page 44 and

more intense rainfall as a result, together with the development

The floating homes are adapted to the local weather conditions

of new technologies opens up for new types of solutions.

and the structure of the buildings are designed to protect from

onwards in the thesis.

wind and give residents the opportunity to enjoy the sun. Faca-

The conclusion of the theory and design proposal is that building

The following thesis aims to develop a concept for construction

des with lots of glass creates a visual contact with the water just

and living on water can have multiple benefits for the people

of residential housing directly on the water surface and use this

outside. By activating the roofs and placing necessary greenery

living there such as better local environment, the opportunity for

concept as a basis for developing a design proposal. First a lite-

there a green-blue structure is created. A small park in the midd-

an active life, positive impact on health and a visually appealing

rature study is conducted about the subject. From the analysis of

le acts as a social point. With varying floor heights and archi-

environment. Thus building on water opens doors to new oppor-

this and the reference objects, a concept is created containing

tecture, the residential area adapts to the vision made by the City

tunities. Further studies in all parts of the developed concept can

the aspects that should be considered when constructing resi-

of Gothenburg.

lead to a better understanding of the subject.

presented in the book “Idea Work”, both for the theoretical part

With a separate pool area, the water of the river is utilized. Ef-

Keywords: Floating architecture, floating housing, living on wa-

and the creative process.

fusions in the pontoons creates direct contact to the water and

ter, Frihamnen Gothenburg, concept floating housing

dential areas directly on water. The thesis uses the methodology

enables anchoring with everything from sailboats to canoes.
With help of the produced concept, a design proposal for a floating residential area is developed. The proposal is placed in Fri-

The design proposal is in its entirety not a perfect solution, but

hamnen in Gothenburg, an area that in the near future will be de-

rather a visualization of how a residential area on the water might

veloped into a new district. The design proposal will also follow,
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Inledning
Bakgrund
Världens länder har under de senaste 100 åren sett en trend där
fler och fler människor rör sig från landsbygden till tätorterna och
då framförallt till storstäder. Under 1900-talet växte befolkningen
som bodde i städer världen över från 220 miljoner till 2,8 miljarder människor. 2008 bodde enligt FN för första gången fler
människor i städer och tätorter än på landsbygden (Moström,
2013). Detta fenomen kallas urbanisering. Om urbaniseringen i

av jorden befolkning bor 60 km eller mindre från havet (United

Med rådande förutsättningar och pågående förändringar finns

Nation Environment Programme [UNEP], 2005). Urbanisering

det åsikter gällande vilka åtgärder man kan göra idag för att vara

med förtätning som följd i samband med vattennära städer gör

förberedd på framtiden. I en intervju 2014 säger Koen Olthuis,

stadens invånare sårbara för stigande vattennivåer. En stigande

ansvarig arkitekt vid Holländska waterstudio.nl, följande: ”what

havsytenivå kan medföra att det i framtiden kommer finnas färre

attracts me the most about floating architecture is the enormous

kustnära markområden lämpliga för byggnation. Resultatet kan

flexibility water offers us, and the virtually unexplored limitless

bli brist på byggbar mark i strandnära lägen. Att beakta riskerna

possibilities water brings to metropolises worldwide. Planning

av en stigande havsnivå är en ny viktig förutsättning att ta hänsyn

for urban change using water will help us cope with the yet unfo-

till i planeringen (Länsstyrelserna, 2008).

reseen effects of climate change and urbanization” (Pham, 2014).

världen fortsätter som den gör idag kommer ca 66 procent av
jorden befolkning bo i en tätort 2050 (Förenta Nationerna [FN],
2014). Enligt FN kommer den urbana befolkningen då vara 6 miljarder människor (Moström, 2013).
Omflyttningen av människor från landsbygden till städerna innebär även att städerna breder ut sig ytmässigt. För att möta de nya
behoven som tätortsinflyttningen innebär väljer många städer
idag att förtäta sin redan befintliga struktur. Anledningarna till
att man väljer att förtäta är många. Bland annat vill man minska
transportbehoven och undvika att städerna slukar för stora arealer av värdefull jordbruksmark (Moström, 2013).
Många av dessa tätorter är belägna nära vatten. Tre fjärdedelar
av alla städer ligger idag vid kusten och mer än hälften
Figur 1. Satellitkarta över urbaniseringen på jorden (Nasa, 2000).
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Problemformulering

Syfte/Mål

Frågeställning

Med en högre andel av den globala befolkningen verksamma

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka fördelar bygg-

• Hur kan en bostadsgrupp på vattenponton gestaltas, baserat

i städer samt förändrat klimat krävs nya sätt att tänka gällande

nation av bostäder på en flytande konstruktion, ponton, kan leda

på fördelar med att bygga och bo på vatten?

stadsplanering. Då flertalet städer är belägna med direkt anslut-

till. Detta gäller främst sociala fördelar som kan höja livsmiljön för

ning till vatten öppnas nu dörren för att utnyttja denna resurs i

de boende på pontonen samt arkitektoniska fördelar.

Denna fråga besvaras med hjälp av följande underfrågor:

Målet är att med hjälp av litteraturstudier och analysmateri-

• Vilka aspekter skiljer sig från byggnation på land och byggna-

Människan har byggt och bott på vatten sen flera århundraden

al identifiera vilka nyckelegenskaper byggnation på vatten kan

tion på en flytande ponton?

tillbaka i tiden. Iden med att utnyttja ytan på vattnet för boende

innefatta och utifrån det skapa ett koncept för flytande bostäder.

den urbana miljön (Olthuis, 2010).

är inte ny. Ett exempel på detta är Uros-indianerna i Peru och

• Vilka är fördelarna med att bygga och bo på en flytande pon-

Bolivia som bygger mindre bostäder och lever på flytande öar

Det framarbetade konceptet kommer sedan tillämpas för att ge-

gjorda av vass. Dock har idag den allmänna befolkningen en

stalta ett flytande kvarter. Kvarteret kommer vara beläget i sam-

snedvriden bild av vad flytande boende innebär. Eftersom det

band med ett större utvecklingsprojekt i Frihamnen i Göteborg

• På vilket sätt kan klimataspekterna beaktas vid byggnation på

i början byggdes stadsliv på vatten med billiga material och de

där kontakten med älven är en central fråga. Detta kan ses som

flytande ponton?

verksamma ofta ansågs vara pionjärer, fria själar eller göra-det-

ett alternativt förslag till den planerade byggnationen vid en del

själv entusiaster, riktades denna boendeform till en nischad skara

av kajen.

människor. För att bryta sig loss från denna bild behöver boende
på vatten ändra sin nuvarande karaktär, men allmänhetens uppfattning av vad boende på vatten innebär förändras långsamt
(Olthuis, 2010).
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ton?

Avgränsningar
Det utvecklade konceptet berör inte den juridik som kan skilja
mellan byggnation på vatten och land då det består av ett helt
annat ämne. Ett ämne som bäst undersöks av någon med grundläggande kunskap inom juridik. Gestaltningsförslaget begränsas
inom de ramar som föreslagits av Göteborgs Stads detaljplan
trots att den inte är helt färdigutvecklad än.
Ny byggnation påverkar dess närmiljö. Gestaltningsförslaget
kommer i detta arbete inte ta hänsyn till hur dess struktur påverkar övrig planerad bebyggelse i området. Anledning är att
en sådan undersökning skulle ta för lång tid och då sträcka sig
utanför den tidsram som satts för denna rapport.
Den teknik som presenteras för pontonernas form och funktion
antas fungera och undersöks inte djupare i detta examensarbete. En sådan undersökning skulle vara ett arbete i sig.
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Metodik
Inledning
Detta kapitel redovisar vilka metoder som har använts, när de
har använts och varför de använts. Det börjar med att förklara
metoden Idea Work och vad den innebär, för att sedan redovisa metodval för de olika delarna i arbetet; teori, referensobjekt,
analys - koncept och gestaltningsförslag.

Metodval - Idea work
Idea Work av Carlsen, Clegg och Gjersvik (2013) behandlar de

De tio framtagna kvaliteterna är enligt nedan och de som varit
närvarande i detta arbete och som redovisas i metodikkapitlet är
markerat i grönt.

faktorer som påverkar hur en extraordinär idé skapas hos ledande organisationer inom sitt område. Idea Work är relevant för

Prepping

alla som arbetar med problemlösning och projekt eller uppgifter
som kan komma att förändras över tiden. Den syftar till att ge tips
kring hur läsaren kan tackla problem som uppstår vid en kreativ
process.

Zooming out
Craving wonder
Activating drama

I Idea Work presenteras tio olika kvaliteter som är närvarande vid
utveckling av idéer där människor arbetat på högsta nivå. Enligt
Carlsen et al. (2013) är alla kvaliteter inte närvarande hela tiden
och i vissa projekt är endast två-tre stycken relevanta.

Daring to imagine
Getting physical
Double rapid prototyping

I boken följs ett antal framgångsrika organisationers kreativa processer och enligt Carlsen et al. (2013) ska man vid intresse av
arkitektur följa arkitektbyrån Snøhettas sätt arbeta.

Liberating laughter
Generative resistance
Punk production
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Processen
Zooming out
Enligt Carlsen et al. (2013) handlar zooming out om att kunna
pendla mellan att fokusera på specifika idéer för att sedan se till
ett större perspektiv, att inte grotta ner sig i detaljer utan söka en
förenklad holistisk bild. I en intervju säger Jenny, landskapsarkitekt på Snøhetta; ”Arkitektur handlar nästan alltid om att skapa
något för användaren, så därför är det självklart att man även ska
se till det mänskliga perspektivet” (Carlsen et al., 2013, s. 70).
Ledord som följt med under hela processen av detta arbete. Att
kunna fokusera på detaljerna vid byggnation på vatten vid en
specifik plats, utan att tappa fokus på målet med ett koncept och
människans roll i boende på vatten.

Craving wonder
Craving wonder handlar om att vara nyfiken och hela tiden söka
passionerat. Det är en undran som involverar fantasi, empati och

intresse för allt som är större än en själv. För Snøhetta blev cra-

av processen: ”Kreativitet är en plats dit man anländer först efter

ving wonder väldigt relevant vid planeringen av 9/11 memori-

en massa prepping, ett rum man får tillgång till endast efter en

al center placerat på ground zero, New York. I den processen

stor ansträngning och en plats som många aldrig lyckas komma

återspeglade det sig i undran över hur en byggnad ska kunna

till. Man kan inte bara gå in, fritt, till detta rum: för att få komma

relatera till de som är emotionellt knutna till platsen. Undran över

in måste man kunna söka, konfrontera och motstå” fritt översatt

hur en byggnad kan skapa minnen och samtidigt låta besökarna

(Carlsen et al., 2013, s. 199).

glömma (Carlsen et al., 2013). Craving wonder har genom detta arbete varit närvarande i frågan kring människans relation till

En övning som utnyttjats under arbetets gång och framförallt vid

vattnet, hur denna relation ska kunna utnyttjas till fullo.

gestaltningsprocessen är external peer resistance, extern utfrågning. Målet är att låta personer med insikt i ett problem ta del av

Generate resistance

arbetet och sedan komma med konstruktiv kritik. När de största
frågorna upptäckts går processen över till en fas där dessa pro-

En kvalité som handlar om att våga erkänna tvivel och kritik och

blem försöks lösas tillsammans (Carlsen et al., 2013).

inte se på det som oljud som skall undvikas. För att arbeta med
idéer som inte stöter på något motstånd är en process som är
livlös. Ibland är det dock frestande att undvika frågor som ifrågasätter tidigare förståelse och arbete (Carlsen et al., 2013).
I denna rapport har Marianne Seatre, arkitekt hos Snøhetta, förklaring till vikten av motstånd varit närvarande genom stora delar
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Prepping

universitets arkitekturbibliotek. I bibliotekets databas för tryckta källor söktes litteratur med sökorden; aquatecture och floa-

”Prepping - utövande genom att noggrant förbereda, bygga,

ting architecture. Artiklar inom ämnet söktes via LTU:s biblioteks

och vitalisera kunskap på ett sätt som maximerar dess potential

databas med sökorden; floating architecture och aquatecture.

vid ögonblicket för skapande” (Carlsen et la., 2013, s. 46).

Även databaser som Google, Google Scholar och Sciencedirect
användes vid mer specifika sökningar. I litteraturstudien ingår en

En ide ska klara av ifrågasättning utan att direkt fallera. Därför

teoretisk genomgång av Floating Amsterdam, en rapport skriven

är prepping den mest grundläggande formen av arbete. För att

av Amsterdam kommun i samband med ansvariga vid projektet

värdefulla nya idéer ska kunna ta form inom ett specifikt ämne

IJburg’s Waterbuurt. En studie av material ”blandstadsbebyg-

behövs grundläggande kunskap och förberedelse. En arkitekt

gelse i Frihamnen, etapp 1”, försett av White Arkitekter Göte-

som ritat och skapar något utan en solid bas att stå på är inget

borg, genomförs och kompletteras med material från Göteborgs

att ha. Denna teori genomsyrar Snøhettas kontor där arkitekter-

Stads artikeldatabas.

na pratar om vikten av allt arbete, den långa resan, innan man
kan gå in i det kreativa rummet (Carlsen et la., 2013).

För att skapa en förståelse för vad som är viktigt vid planering
av urbana områden i en mer krävande miljö som byggnation på

Första steget i prepping var en litteraturstudie, för att få en bre-

vatten innebär gjordes också en litteraturstudie på det urbana

dare förståelse kring ämnet bebyggelse och boende med anslut-

rummet med fokus på användning och väderpåverkan. Här an-

ning till vatten. Relevant litteratur valdes ut vid Chalmers tekniska

vänds Jan Gehls bok, Life between buildings, som bas och kompletteras med vetenskapliga artiklar.

Figur 3. Karta över arbetsprocessen
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Referensobjekt

Gestaltningsförslag

jobbar och tänker på en kreativ idé, starkt påverkar hur idén utvecklas (Carlsen et al., 2013).

Det finns idag inga projekt som består av ett helt flytande

Gestaltningsförslaget utformas efter de förutsättningar som fram-

kvarter vilket försvårar möjligheten att hitta liknande referens-

går i konceptet, Göteborgs Stads Blandstadsbebyggelse i Friham-

Att skissa från tidigt stadie istället för att använda datorredskap

objekt. Istället har de referensobjekts som valts ut baserats

nen rapport samt viss teknisk information tillhandahållen av Ulf

var en metod som användes i gestaltningsprocessen. Det gjorde

på en eller flera egenskaper som är tilltalande för konceptut-

Stenman, forskningsingenjör, vid Luleå tekniska universitet. Från

att detaljer inte tog fokus direkt utan istället fick de övergripande

vecklingen vid byggnation av ett flytande bostadsområde.

Idea Work används relevanta kvaliteter vid den kreativa delen.

idéerna större utrymme.

Syftet är att få en förståelse över vad som är gångbart vid planering av byggnader och bostäder med tillgång till vatten.

Getting physical

Konceptutveckling

”förflyttning av fokus på elektroniska hjälpmedel mot visualisering av ideer med hjälp av modeller, skisser och fysisk aktivitet vid

Konceptet utvecklas från analys av teori i kapitlen teori del 1 och

det kreativa arbetet” (Carlsen et al., 2013, s. 141).

2. Analysen grundar sig i en kvalitativ jämförelse mellan vald litteratur och referensobjekt. Utifrån analysen identifieras vilka nycke-

Att skissa och bygga modeller är viktigt i den kreativa processen,

legenskaper byggnation på vatten kan leda till för de boende på

då det får deltagarna att skifta fokus från detaljer till att se ett

en flytande bostadsgrupp.

större perspektiv. Skisser och modeller lyckas också att visualisera och möjliggöra beröring av en idé som tidigare bara funnits
i en persons tankar. En aspekt som stöds av den väletablerade
kännedomen av att få arbeta med händerna, samtidigt som man
Figur 4-6. Bilder valda ur skissprocessen
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Snøhettas kontor i New York använder sig vid sina projekt av en

Adobe Photoshop

vägg, så kallad pin-up, där allt relevant sätts upp. Det kan vara

Photoshop är ett bildredigeringsprogram som i denna rap-

bilder, skisser, ritningar eller konceptbilder. Målet med denna

porten använts för att redigera bilder.

metod är att skapa en övergripande bild av arbetet så alla involverade snabbt kan sätta sig in i vilket skede den kreativa proces-

Adobe Illustrator

sen är i och vad som behöver göras härnäst (Carlsen et al., 2013).

Illustrator är ett vektorbaserat grafiskt verktyg som använts

Redan från början i den kreativa processen användes denna tak-

för att gestalta kartor och diagram.

tik för att snabbt kunna komma in i arbetsskedet samt få en övergripande bild över gestaltningsarbetet. På väggen sattes allt från

SketchUp

koncept, begränsningar från Göteborgs Stad, referensobjekt till

Ett modelleringsprogram utvecklat av Google. Har använts

tidigare skisser och ritningar.

vid modellskapande av gestaltningsförslaget och fasader.

Programvara

V-Ray
Ett renderingsprogram som använts som en plug-in i Sket-

Följande datorprogram har använts under arbetets gång.
Adobe Indesign
Indesign är ett layout-program som används för att göra
posters, broschyrer eller längre rapporter. Har använts
för att göra rapporten.

chUp för att rendera visionbilder till gestaltningsförslaget.
Autodesk Flow Design
Flow Design är ett digitalt vertyg som simulerar luftflöde
i en vindtunnel. Används för att testa ideer tidigt i utvecklingscykeln. Har använts i gestaltningsförslaget för att testa
vindpåverkan på föreslagna huskroppar.

Figur 7. Med hjälp av en pin-up vägg kunde gestaltningsprocessen hållas uppdaterad.
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Teori del 1
Inledning
För att förstå hur byggnation på vatten påverkar rummet mellan
husen behöver vi först undersöka hur människan använder det
publika rummet och vilken påverkan vädret har här. Med hjälp
av den danske arkitekten Jan Gehls bok, Life between buildings,
samt relevant artikel, kan en djupare förståelse skapas för vad
som är gångbart i detta område. Med denna teori som bas undersöks i Teori del 2 påverkan byggnation på vatten har för de
boende på en flytande bostadsgrupp.

Aktivera den urbana människan
Jan Gehl (2011) förklarar att det förenklat finns tre typer av aktiviteter i det publika rummet:
- Nödvändiga aktiviteter - aktiviteter som är obligatoriska och
ofta relaterade till gång, så som att gå till skolan, handla eller
vänta på bussen.
- Valbara aktiviteter - aktiviteter som sker endast om rätt förhållanden finns, när väder och plats inbjuder till det. Exempel på
dessa kan vara att ta en promenad eller sitta och njuta av solen.
Valbara aktiviteter är speciellt beroende av utomstående fysiska
förutsättningar.
-

Sociala aktiviteter - sociala aktiviteter sker spontant då

människor befinner sig på samma plats. Exempel är barn som
leker, möten mellan människor, kommunala aktiviteter av olika
slag och sist men viktigast; passiv kontakt, vilket är att bara se
och höra andra människor i sin omgivning.

Enligt Gehl (2011) måste möjlighet till naturliga möten finnas för
att en aktivitet ska ske. Genom att skapa ett samhälle, område,
med rörelse lär vi känna de som bor omkring oss, vad de arbetar
med, hur de klär sig m.m. De blir människor som vi, efter sett
några gånger, ”känner”. Vi får en känsla av kunskap om världen
runt oss. Detta speglar också av sig gällande aktiv rörelse. Att
se andra människor utföra en aktivitet inspirerar till eget deltagande. Gehl konstaterar att en summering av observationer och
undersökningar visar att mänsklig aktivitet och människan i sig
är av största intresse. I nästan alla situationer betraktas livet i
och mellan byggnader som viktigare och mer relevant än själva
byggnaden och dess intilliggande utrymme.
Sammanfattningsvis kan ett tydligt samband mellan utomhus
kvaliteter och utomhus aktiviteter noteras. Van Klingeren (1969,
citerat i Gehl, 2011) summerar sina erfarenheter från stadsrelaterade aktiviteter med formeln ”ett plus ett är tre - i minsta fall”
(s. 73). I motsats nämner Gehl (2011) den negativa processen där
ingenting händer för att ingenting händer. Istället är livet mellan
byggnaderna en självförstärkande process. Om det på en plats
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finns människor, eller om någonting ska ske, tenderar fler och fler

Om en plats lyckas bli attraktiv att stå, sitta, gå, se, höra och prata

avståndet olika med avseende på just denna omgivning. Om sti-

människor att delta, och verksamheten växer då både i omfatt-

i bildar det en kvalité i sig. Men ytterligare ett djup skapas. Möj-

mulans finns och trygghets uppfattas förändras det accepterade

ning och varaktighet.

ligheten för aktiviteter som lek och sport får en god grund att

avståndet man är villig att färdas till fots (Gehl, 2011).

utvecklas från (Gehl, 2011).

Rummets utformning
Att se sin omgivning
Livet sker till fots enligt Gehl (2011). All meningsfull social interaktion sker stående, sittandes, gåendes eller liggandes. Det är

I en stad är det viktigt att ha någonting att titta på, att ha tillgång

endast till fots som det är möjligt att kontakta och samla infor-

till händelser. Att kunna se vad som händer i sin närmiljö från sin

mation i lugn och ro, att ha tid att uppleva, pausa eller involvera

bostad kan fungera som en inbjudan. Flertalet exempel betonar

sig själv.

sambandet mellan att kunna bevittna någonting och viljan att
sedan delta, ett fenomen som gäller aktiviteter för både vuxna

För att en plats ska bli attraktiv krävs därför platser att sitta på.

och barn (Gehl, 2011).

Gehl (2011) menar att människor helst står eller sitter vid kanten
av ett allmänt rum, alternativt vid kanten av ett rum i rummet. Ett

För att en plats ska uppfattas som tillfredställande spelar även

exempel är att folk placerar sig längst ett torgs sidor och inte

dess design en viktig roll, kvaliteten på de erfarenheter som er-

direkt i mitten. Vidare betonar Gehl vikten av att ha sekundära

bjuds av den fysiska miljön - oavsett om det är en vacker plats.

sittplatser. En särskilt populär form är trappan. Trappan erbjuder

En stad som har oregelbundna fasader och en variation av stöd

inte bara någonstans att sitta utan ger också bra möjligheter vi-

i dess utomhusmiljöer blir en stad mer lämplig att spendera

suellt att spana ut över ett område.

tid utomhus i. Vid förflyttning tills fots påverkas det uppfattade
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Vädret + Det urbana rummet
Gehl (2011) anser att varje land och plats har sina egna väderförhållanden. I södra Europa är skydd mot värme och sol under
sommaren prioriterat där planering av allmänna utrymmen strä-

platser inom ett större område och förse dem med vindskydd

Eliasson et al. (2007) sammanfattar flertalet studier och drar slut-

och öppna upp för tillgång till sol. Annars blir dessa, i kallare

satserna att ett det finns förhållanden mellan klimatet på en plats

länder, döda och aktivitetslösa ytor under vinterhalvåret (Gehl,

och dess funktionella användning. Vid ett behagligt klimat, hög

2011).

temperatur och tillgång till solljus, ökar antalet människor på en
allmän urban plats. För varmt eller kallt väder kan påverka männ-

Enligt Gehl (2011) är det bra att skydda mot den värsta klimatpå-

iskors känslomässiga tillstånd, något som kan leda till aggres-

verkan, men det är också önskvärt att ha möjlighet att uppleva

sivt beteende. Om klimatet är en medlare för känslomässiga till-

både bra och dåligt väder. Att få ta del av säsongmässiga föränd-

stånd, är det även troligt att det påverkar andra aspekter i miljön,

ringar är uppskattat, särskilt när det är möjligt att göra så när man

t.ex. visuell estetik. Det verkar även existera en koppling mellan

behagar det själv. I vilket fall som helst är det trevligt att uppleva

termiskt behag och hur vissa psykologiska aspekter uppfattas i

vackert väder när det finns.

den urbana miljön.

Vid planering av urbana gångsträckor och utomhusplatser mås-

Att tänka på ovannämnda faktorer är relevant vid planering av

te varje plats planeras optimalt i förhållande till dess specifika

urbana platser. Sättet Gehl (2011) uttrycker sig på styrker detta;

mikroklimat (Gehl, 2011). Detta styrks av Eliasson et al. (2007)

”because in nearly all instances the quality of a place is closely

studie där en utgångspunkt vid planering av ett nytt eller redan

associated with the climatic conditions, for better or worse” (s.

period, uppskattas oerhört.

befintligt område är att ta hänsyn till de fyra årstiderna och deras

180)

Men önskan för sol och ljus i norra Europa kan kombineras med

mål som nås genom att skapa möjligheter för olika mikroklimat.

var efter skugga och dämpat solljus. I norra Europa är förhållandena något annorlunda.
Här är klimatet ett problem vid planering. Små platser med höga
byggnader bidrar till mörka och solskygga allmänna utrymmen.
Samtidigt är små platser mer intima och bidrar till en varmare
känsla. Enligt Eliasson, Knez, Westerberg, Thorsson & Lindberg
(2007) påverkar vädret markant allmänna platser i den urbana
miljö och det är även känt att långa mörka vintrarna i samband
med korta somrar har skapat en speciell relation mellan skandinaver och solen. Att få tillgång till solen, om så bara för en kort

säregna karaktärer. En urban plats kan vara attraktiv året runt, ett

lagom stora allmänna utrymmen. Ett sätt är att skapa mindre
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Teori del 2 & analys
Inledning
I följande kapitel redovisas den teori som är relevant från littera-

Människans relation till vattnet

stimulansen till våra sinnen och höjer upp vår upplevelse till naturen, det låter oss leva i harmoni med vår naturliga miljö.

Arkitektur i samklang med vatten
Människans behov av tillgång till naturen

turstudien kring byggnation och boende med anslutning till och
på vatten. Teorin presenteras efter de sex aspekter som identi-

Naturen är ett ekosystem och i detta system ingår kanske det

fierats. Varje aspekt analyseras sedan separat utifrån teorin från

viktigaste ämnet av dom alla, vattnet. Charles W. Moore är en

Människan och naturen är beroende av varandra. Det finns ett

föregående kapitel, Teori del 1.

prisbelönt amerikans arkitekt som skriver om hur han tolkar re-

starkt samband mellan vikten av tillgång till naturliga element i

lationen mellan vatten och arkitekturen. När man med hjälp av

det urbana landskapet och människans välbefinnande. Intressant

arkitektur skapar något med vatten som inslag kan symboliken

är att denna efterfrågan ter sig likartat världen över, behoven i

och historian som stärkt sambandet mellan vatten, människan

det urbana landskapet är desamma. Behoven bemöts på olika

och naturen inte ignoreras. Han konstaterar sen att om man lyck-

sätt beroende på geografisk plats men grunden för dem är väl-

as implementera vattnets karaktär, dess symbolik och historia i

digt lika vart man än vänder sig, oberoende av kultur och politisk

arkitekturen kan den i sin tur ha potential att skapa något som

situation. Det kan gälla behov som tillgång till rekreation och ak-

inget annat material, eller element, kan mäta sig med. Vatten

tivitetsytor, möjlighet för sociala sammanhang, en attraktiv om-

tillåter oss att se det, höra det och beröra det i en mängd olika

givning eller möjligheten att bara skapa anknytning till naturen

sätt (C. Moore, 1994).

för boende i ett bostadsområde. Just möjligheten till rekreation
kan skapas på flera olika sätt. Tillgången till naturen som aktivi-

Ryan (2010) anser vidare att utan vatten skulle vi inte ha den ty-

tetsområde måste inte vara en park utan kan bemötas på mer

pen av arkitekturen som finns idag. Vattnet som element gör att

otraditionella sätt (Matsuoka & Kaplan, 2008).

vi ser banbrytande konstruktion och ikonisk arkitektur som ökar
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Att inte ta hänsyn till vikten av tillgång till naturen kan få negativa

dess oändlighet i ett begränsat sammanhang.

konsekvenser. Naturområden kan bidra med att stärka känslan

Städer idag har ljudföroreningar, en intensiv byggnation som
överväldigar dess invånare, en förlorad kontakt till vattnet och på

av ett samhälle, öka möjligheterna till sociala möten eller ska-

Även Prominski (2011) stämmer in i analysen och utrycker sig på

vissa platser extrem värme under vissa perioder, tillstånd som be-

pa mindre privata områden inom ett större (Matsuoka & Kaplan,

följande sätt: ”The most interesting and charming spaces on ri-

höver motverkas. Att utnyttja vattnet och göra det åtkomligt för

2008).

vers are those right on the riverbank; to sit by the river, dangling

de boende ökar den visuella kvalitén och förståelsen för vatten

one’s feet in the water watching the fish and the play of the cur-

som naturligt element (Wylson, 1986).

Relationen mellan vatten och människa
Att påvisa hur människor upplever vatten och närheten av det är
svårt. C. Moore (1994) beskriver människans uppfattning till vatt-

rent, is one of life’s simple pleasures for children and adults alike”
(s. 60).

Att implementera vatten i den urbana miljön kan således visa sig
lönsamt. Genom att använda sig av vatten i torg och parker kan

Vattnets effekt på människan

net och havet med att det konfronterar våran dödlighet och litenhet. Men vattnets närvaro i vår omgivning får oss även att känna

Anthony Wilson, arkitekt och författare av boken Aquatecture,

en intimitet och tillhörighet till det. När vattnet är konstant förän-

påpekar att arkitektur som inriktar sig mot de fördelar vattnet kan

derligt, vågor slår mot klippor eller sakta rör sig i hamnar, skapar

bidra med skapar platser med ökad livskvalitet och rikare fritid.

det en kontakt mellan land och mänskligheten. En mänsklighet

Den urbana miljön har länge varit bra på att exploatera vattnet

som simmar, korsar, går på dess stränder, utforskar dess djup och

i staden. Dock har det varit svårare att lösa frågan kring rekrea-

försöker erövra det (C. Moore, 1994). Enligt Moore måste alla

tion med vattnet i fokus. Det ständigt förändrade stadslivet och

människor som bor eller besöker urbana hamnområden konfron-

den nya efterfrågan med betoning på rekreationsmöjligheter har

teras med vattnet och den viktigaste aspekten i relationen mellan

öppnat för möjligheter att utnyttja nergångna kajer och strand-

människa och vatten är att klara just denna konfrontation med

tomter (Wylson, 1986).

en tillflyktsort skapas i ett annars stressigt och dominant stadsliv.
Vatten i publika miljöer bidrar med visuell tillfredställelse, fysisk
involvering för yngre och kan skapa en sympatisk atmosfär som
kan humanisera en annars hård urban miljö. Vattnet kan skapa en
lugn plats i staden (Wylson, 1986).
Ett exempel är Hong Kong med sin väldiga tillgång till vatten.
I Hong Kong, en stad med ett outtröttligt stadsliv och konstant
rörelse, kan vattenkanten ge möjlighet för dess invånare att titta
ut över det blåa rummet och få en känsla frihet och befriande
tomhet (C. Moore, 1994).
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tillgång till grönområden i urban miljö. Men vad gäller de möjli-

som bor inåt landet. Den andra är en analys av en 18 år lång

ga allmänna hälsofördelar tillgång till vatten eller marin miljö, så

studie på 12,000 vuxna i England som visade att deltagarna varit

Att placera en flytande konstruktion i vatten kan skapa känslan av

kallat blått rum, kan leda till är mindre undersökt (Depledge &

som lyckligast och friskast när de bott och levt vid kusten (M.

att man är på en ö. Det räcker med den enklaste ring av vatten

Bird, 2009).

Moore et al., 2013).

lerad. Öar har alltid representerat en separation från den kända

En av de studier som har gjort inom detta område är The Blue

Fältstudier visar även att ett besök till kustmiljö skapar ett större

världen som pågår runt omkring oss, något som gör att många

Gym, det blåa gymmet. Den härstammar från Cornwall (UK) med

lugn och en starkare känsla av stimulans än besök till landsmil-

som besöker öar gör det för att isolera sig. Men denna isolering

syfte att utnyttja kustmiljö för att förbättra hälsa och välmående

jö eller en urban park. Resultaten över de positiva effekterna är

blir helt plötsligt otäck om den inte är frivillig (C. Moore, 1994).

genom fysisk aktivitet, reducerad stress och skapande av starkare

även konstanta oberoende av vilka väderförhållanden som råder

samhällen (Depledge & Bird, 2009). Studien har som mål att för-

och verkar också innefatta undervattensmiljöer. Alla ovannämn-

Olthuis och Keuning (2010) menar i sin tur att om boende på fly-

söka aktivera människor utomhus i en miljö med vatten som det

da studier är utförda i England, en ö med starka band till kustmil-

tande konstruktioner ska få genomslagskraft behöver den tilltala

dominanta inslaget, någon som i längden kan resultera i bättre

jö och vatten, men borde likaså vara relevanta för övriga kustom-

den breda massan och det gör den endast om det påminner

hälsa hos deltagarna samt en större förståelse och respekt för

råden i Europa (M. Moore et al., 2013).

om helt vanliga bostadsområden. En byggnad som står på en

miljön och då främst den marina. Resultaten av studien visade

flytande konstruktion måste tilltala de traditionellt inställda hus-

sig vara mycket uppmuntrande (M. Moore et al., 2013).

Omringad av vatten!

runt en bit mark för att den platsen då ska kännas onåbar och iso-

marin och övrig vattendominerad miljö var mer stärkande och

köparna, inte skrämma bort dem.

Vatten och hälsa
Det finns idag studier som visar på hur människan påverkas av
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I en annan studie utförd i laboratoriemiljö ansåg deltagare att

Vidare hänvisar M. Moore et al. (2013) till två analyser av studier

uppiggande än urbana/park områden. De var även villiga att be-

och de resultat som framkommit. Det första är en analys av Eng-

tala mer för hotellrum eller hus med utsikt över vatten (M. Moore

lish Census data där data från cirka 40 miljoner vuxna visade på

et al., 2013).

att de som bor inom gångavstånd från kusten var friskare än de

Vädrets påverkan vid byggnation på/vid vatten

I en studie utförd av Eliasson et al. (2007) undersöktes fyra olika

Analys: människans relation till vatten

urbana platser i Göteborg utifrån dess attraktivitet med avseAtt bygga på vatten skapar nya förutsättningar för vädrets mak-

ende på vädret. En plats var kajområdet. Resultatet visade först

Att människan känner en attraktion mot vatten framgår som tyd-

ter och förhållandena är således annorlunda. En av effekterna är

och främst att vindhastigheterna var högst vid kajen. Vidare att

ligt. Vid boende på vatten bör därför denna attraktion utnyttjas

att det blåser mer. Olthuis och Keuning (2010) hänvisar till United

vid högre temperaturer och lägre vindhastigheter steg antalet

till fullo. Genom att tillgängliggöra vattnet visuellt kan positiva

Emirates University och deras forskning angående vindhastig-

människor på platsen. Klar himmel ökade viljan för utomhusakti-

effekter som mindre stress, större sinnesro och en bättre känsla

heter i urbant klimat. Resultatet redovisar att den behagligaste

viteter medan starkare vindar hade motsatt effekt. Men vid ökad

av tillhörighet till naturen nås. En visuell tillgång till vattnet ökar

vindhastigheten är 5 m/s. Hastigheter under detta kan leda till

vindhastighet uppfattades kajplatsen som vackrare. En klar him-

även chanserna att fler ansluter till de aktiviteter som kan tänkas

ett obehagligt klimat, speciellt i varma länder. Nyckeln är alltså

mel tillsammans med vind ledde även till en lugnare och varma-

pågå med vattnet som fokus.

att designa områden som har bra ventilation men inte skapar

re känsla av platsen. En möjlig förklaring kan vara att vind och

virvelvindar. En slutsats som kan dras är att design som inte fung-

kallare temperatur skapar ett symboliskt och estetiskt värde till

Tydligt är också att vid byggnation på vatten krävs tanke i hur

erar på land kan fungera på vatten då vindstyrkorna är större.

kajplatsen och att platsen får liv genom vinden då vattnet blir

man vill att vattnet ska påverka känslan i ett bostadsområde. Den

levande och den marina miljön gör sig mer påtaglig för betrak-

bästa vägen att gå här verkar således vara att försöka skapa så

taren.

stor tillgång till vattnet som möjligt samtidigt som känslan av att

En annan fördel byggnation på vatten kan leda till är ökad möjlighet för städer att få ”andas”. Genom att skapa flytande grön-

man faktiskt är på en flytande konstruktion minimeras.

områden som annars inte fått plats i den urbana miljön minskar

Det är tydligt att besökare och invånare bryr sig om och blir på-

risken för värmestress, ett tillstånd som kan leda till försämrad

verkade av vädret vid en urban plats. Vädret blir inte bara en vik-

livskvalitet. Värmestress till följd av ett allt varmare urbant klimat

tig faktor för antalet besökare och lämpligheten för utomhus ak-

kan få konsekvenser som sämre produktivitet, kroniska sjukdo-

tiviteter utan även hur dessa uppfattar platsen och vilka känslor

mar, ökad kriminalitet och dödstal i följd av ökad aggressivitet

platser framkallar (Eliasson et al., 2007).

(Olthuis & Keuning, 2010).
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Aktivera vattnet

genom San Antonio i Texas som förstärker sambandet mellan

Just separation mellan vatten och land är ofta en konsekvens av

vattnet och människan då separationen endast består av en låg

förbättrade översvämningsskydd till följd av stigande havsnivåer.

Arkitektur kan fungera som en mellanhand som antingen sepa-

kant och ett mindre räcke (C. Moore, 1994).

Floder i centrala stadsdelar är ofta utrustade med en vägg för att

rerar eller förmedlar tillgång mellan människan och vattnet. Idag
är en avgörande faktor för städer med tillgång till vatten, och
speciellt floder, sättet de formar just kanten mot floden. En stad
kan välja att bjuda in eller hålla borta vattnet i sina urbana rum.
De städer som väljer att separera vattnet går då miste om den
potential för drama som är ständigt närvarande vid kombinationen av land och vatten. Vid design som berör de emotionella
aspekterna till vatten är kanten det viktigaste att tänka på och att
emotionell kontakt med vatten sker när människor tillåts komma
så nära som möjligt utan att vidröra det. Ett exempel är floden

stärka upp och förhindra översvämningar, något som utgör ett
Även Ryan (2010) betonar värdet av kanten till vattnet och att

framtida hinder mellan staden, dess invånare och vattnet. Men

försöka sudda ut denna barriär kan gynna staden. Denna kant

en förändring inom stadsplanering börjar märkas. Vi ser idag hur

är ofta en av huvudattraktionerna i den urbana miljön idag där

den rumsliga arkitekturen har gets nya möjligheter att utvecklas

ö-städer som Singapore och Stockholm skapat en blomstrande

och hur andra infallsvinklar för att arbeta med stadens floder syns

utveckling på grund av både boende och fritidsmöjligheter mot

(Prominski, 2011).

vattnet. Denna plats kan vara visuellt förförande och ska helst
vara tillgänglig för fritidsaktiviteter och nöjen och inte ses från

I och med förändringen i sättet att se på relationen mellan land

en bil.

och vatten uppstår nya sätt att lösa de komplexa problem som
idag finns. Prominski (2011) förklarar hur de nya ytor som öppnas

Ett av de komplexa problemen idag, och som är en helt avgö-

upp kan användas för att öka tillgängligheten och den visuella

rande faktor för att lyckas skapa en lyckad upplevelse till vattnet,

kontakten till vattnet. Höjdskillnader vid flodkanter kan utnyttjas

är att kombinera vattnets ekosystem med den urbana byggna-

för att skapa nya typer av områden. Att kombinera dessa med

tionens ekosystem. Vid byggnation med anslutning till vatten

gång och cykelväg kan vara svårt och lösningar som flytande

är det därför viktigt att utnyttja de resurser som finns utan att

pontoner kan användas, pontoner som bidrar till att skapa plat-

underminera stadens invånare möjligheten att använda vattnets

ser i stadsrummet av hög kvalitet.

tillgångar för nöje, lek, events och fritidsaktiviteter (Ryan, 2010).
Figur 8. En av de restauranger som drar nytta
av närheten till vattnet i San Antonio, Texas.
(Wikimedia Commons, 2005).
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Figur 10.
Badeschiff, Berlin.
Under vinter täcks
polerna så de kan
användas året
runt.
(Wikimendia commons, 2006)

En annan fördel med arkitektoniska projekt belägna direkt på
vatten är att de bidrar till alla de viktiga dagliga delar som livet
eftersträvar. Projekt av denna karaktär fyller behov som fritidssysslor, avslappning, utbildning samt möjligheten till olika aktiviteter. De kan på så sätt fungera som ett tillägg till torg och parker (Ryan, 2010). Ryan hänvisar till de flytande pooler som finns

Analys: aktivera vattnet
Att bygga en flytande bostadsgrupp skapar en möjlighet att minimera den barriär till vattnet som idag existerar i många urbana områden. Genom att arbeta med de boendes möjlighet att
få tillgång till vattnet ökar chanserna till ett mer aktivt område,

i Berlin och New York samt den flytande, skal-liknande lek och

något som gynnar de boende både socialt och hälsomässigt.

teaterplatsen i Österrike och förklarar: ”These projects provide

Just barriären har uppstått på grund av behov till skydd mot

new meeting and gathering spaces, activity zones and areas of

översvämningar. En flytande ponton kan ignorera den risken och

relaxation that bring people together to share experiences that

på så sätt tillgängliggöra vattnet på en helt ny nivå.

are an antidote to our increasingly structured and complex daily
lives” (s. 59).

En ponton som flyter har, till skillnad från boende på land, möjFigur 9.
Island in the
Mur, Österrike.
(Wikimendia
commons,
2008)

lighet till vattenkontakt i alla väderstreck. En faktor som kan utnyttjas för att ge fler boende en ökad visuell och fysisk tillgång
till vattnet som naturligt element.
Figur 11.
På sommaren är badet
i Berlin en
populär besöksplats
(Arena Berlin, 2016)
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Flexibilitet
”Ekosystem som idag existerar med den moderna människan

konstruktioner kan transporteras på vatten till andra plat-

konstruktionen flyter löser detta sig per automatik.

ser tillgängliggör denna möjlighet (Olthuis & Keuning, 2010).
Ett problem som kan komma att uppstå med just flexibiliteteMen det är inte bara möjligheten att lätt flytta byggnader från

ten är hur bostäderna ska placeras i förhållande till varandra.

en plats till en annan som är bra med att bygga på vatten. Att

Då vädret spelar stor roll på både de allmänna utrymmena samt

et al., s. 67).

bygga på vatten skapar ytterligare en trygghet hos de boende.

byggnaders form planeras ett område på så sätt efter en plats

Havsvatten nivån, som är en stor konsekvens på grund av klimat-

specifika väderförhållanden. Om en sådan konstruktion helt

Olthuis och Keuning (2010) beskriver problemet med en bygg-

förändringar, stiger runt om i världen och kommer troligen att

plötsligt förflyttas till en annan plats med andra förhållanden kan

påverka människor som lever vid kusten. Den population som

mikroklimatet i bostadsområdet få helt nya förutsättningar. Detta

bor i drabbade områden kommer att utsättas för nya komplexa

begränsar denna möjlighet. Ett alternativ är att skapa en kon-

hot som leder till konsekvenser för dess hälsa och välstånd (M.

struktion med samma förutsättningar i alla väderstreck.

har djupt modifierats eller helt förändrats, med både skada och
nytta för människors samhälle och hälsa som resultat” (M. Moore

nads livstid. Idag stiger värdet på marken i centrala platser
snabbare än värdet på själva byggnaden. En konsekvens blir
att många hus rivs för att ge plats åt nya byggnader innan dess
materiella livslängd är förbrukad. En flytande konstruktion kan
istället för att rivas förflyttas till en annan plats för att där leva ut
sin livslängd. En möjlighet som leder till både ekonomiska och
ekologiska fördelar.
Flytande byggnader blir på så sätt den ultimata formen av flexibilitet då de kan användas av olika personer vid olika tidpunkter
på olika platser. Vattnet får även samma flexibilitet och dess yta
kan användas till olika ändamål under tidens lopp. Att flytande
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Moore et al., 2013).
Flexibilitet möjliggör att bostäder kan, istället för rivas, enkelt

Analys: flexibilitet

flyttas till en ny plats för att på så sätt ge rum för ny byggnation. En effekt är att de boende måste flytta med. En boende

Flexibla byggnader har vissa fördelar för de boende. Vid expan-

som spenderar tid inne och utomhus i ett område skapar så små-

sion så slipper man bo i en arbetsplats. Istället kan bostäderna

ningom en relation till de som bor i närheten. Om man har ett

byggas på en annan plats och sedan placeras ut färdigbygg-

helt kvarter som flyter kommer alla boende att flytta samtidigt.

da. En annan fördel är att de boende inte behöver oroa sig för

Om de aktiviteter som finns i området har kontakt med vatten

anpassning till stigande havsnivåer eller ökad nederbörd. Då

kommer dessa även finnas kvar när området står på en annan

plats. Men relationen till övrig urban struktur bryts dock. Men om
alternativet är att flytta ut helt och leta ny bostad är kanske inte
föregående alternativ så dåligt. Vid planering bör därför platsspecifika egenskaper tas till hänsyn utan att helt stänga dörren
till möjligheten att flytta till en annan plats.
En annan påverkan är den som uppstår när vattnet ökar, respektive sjunker. Byggnaderna på en flytande ponton kommer på så
sätt uppfattas som högre, respektive lägre i förhållande till övriga
byggnation på land. En effekt som kan utnyttjas för att skapa en
mer levande stadsdel.
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Att bygga på vatten
Att bygga på land eller fylla ut ny mark, så kallad landåtertagande, skiljer sig givetvis från att bygga direkt på vattnet. Landåtertagande lämnar ärr efter sig i naturen då man fyller ut torvlandskap med sand och kör ner pålar i marken för att få fundamenten
raka. Denna typ av urbana design förändrar permanent det ursprungliga landskapet (Olthuis & Keuning, 2010).
Men när ny central urban mark blir frigjord i gamla hamnkvarter
vill denna gärna utnyttjas för förtätningsprojekt. Dock är marken
och vattnet ofta förorenat vilket leder till problem. Att fylla ut
marken i hamnar blir därför sällan realistiskt. Sanera är ett alternativ men ofta ett dyrt sådant. Ett annat alternativ är att påla
i vattnet men det kan också störa den förorenade marken för
mycket (Olthuis & Keuning, 2010).
I floder dyker ytterligare faktorer upp. En flodbädd är en konstant föränderlig miljö på grund av att tidvatten och strömmar
förflyttar sediment på botten mellan olika platser. Detta leder till
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att djupet förändras. Vid konstruktion i anknytning till floder är

annan karaktär. Dessa flytande konstruktioner kan användas till

det två nyckelfaktorer som måste respekteras, som fungerar som

flytande parker eller rekreationsytor. En sådan konstruktion kan

begränsningar. Först att flodens landskap förändras på grund av

vara flexibel/semi-flexibel och på ett annat sätt och följa vattnet

erosion och sedimentation, sen en förändring av mängden vat-

samtidigt som funktionen anpassas efter de förutsättningar som

ten (Prominski, 2011).

ges (Olthuis & Keuning, 2010).

I grund och botten är en flytande ponton en konstruktion som

Just tillgång och integrering av urbana grönområden är en avgö-

tillåter vattnet röra sig så gott som obehindrat undertill och har

rande faktor för utveckling en av flytande bostäder. Gröna struk-

på så sätt en nästan obefintlig påverkan på strömmar i t.ex. en

turer i staden har fler fördelar än att vara visuellt tilltalande, de bi-

flod. Konstruktionens direkta kontakt med vattnet förtydligar

drar även med bättre luft, en ekologisk struktur och möjlighet till

dess karaktär, från vattennivå till strömmarnas styrka. I floder

sociala sammanhang. Med hjälp av flytande ekologi kan livskva-

med starka strömmar är det viktigt att tänka på skydd för fixe-

litén öka för såväl människor och djur. De kan även bli placerade

rade pontoner och dess funktioner som båtplatser eller annan

på plats när ett område är färdigbyggt. På så sätt ökas området

liknande konstruktion då flytande bråte kan leda till materiella

mognadskänsla direkt (Olthuis & Keuning, 2010).

skador (Prominski, 2011).
En möjlighet som öppnar sig när man bygger flytande konstrukPontonernas funktion påverkar även dess utformning. En flytande

tioner är att använda havsvattnet för att kyla och värma byggnader

konstruktion som ska bära större byggnader behöver vara stabi-

på pontonen. Ett system pumpar vatten genom byggnader som

lare och stelare vilket också gör den dyrare att konstruera. I mot-

värms upp under vintern och kyls ner under sommaren, något

sats till detta kan pontoner med få eller inga byggnader bli av en

som är möjligt då stora vattenansamlingar som sjöar och hav

ändrar temperatur långsammare än jordmassan. Ett system som

ökat djurliv och förbättra vattenkvalitet. Att skapa en separat fly-

redan använts idag fast med grundvatten som källa (Olthuis &

tande parkplats ger möjlighet till en social samlingsplats. Att öka

Keuning, 2010).

rörelsen i området skapar en positiv spiral. Fler människor som är
ute och rör sig skapar mer aktivitet osv.

Vid byggnation på vatten är massans distribution i konstruktion
av avgörande karaktär. Exempel på hur viktigt det är syns i områ-

Att slippa fylla ut mark gör även att påverkan på vattenkvaliten

det IJburg i Amsterdam, där flytande hus blivit instabila på grund

minskar, något som gynnar de boende då möjligheterna att ut-

av feldimensionering mellan höjd och bred. Pontonens massa

nyttja vattnet som aktivitetskälla då ökar.

var för lite i förhållande till byggnadens höjd (Olthuis & Keuning,
2010).

Analys: att bygga på vatten
Att bygga direkt på vattnet har vissa klara fördelar. Att utnyttja
vatten för att på ett miljövänligt sätt styra temperatur i bostäder
på pontonen leder till tänkta fördelar för de boende. Två tänkbara är ett billigare energipris samt en tryggare värmeförsörjning.
Möjligheten till flytande grönska är en faktor som gynnar de
boende på flera olika plan. Det skapar, som tidigare diskuterat,
fördelen med kontakt till naturen och som senare konstateras

21

Vattenkvalitet
Vid mänskliga ingrepp av flodkanter minskar flodens förmåga att
anpassa sig till förändringar drastiskt. I snart 200 år ha vi påverkat floders utseende och beteende och effekterna syns tydligt
idag. Med fokus på att leda bort så mycket vatten så snabbt som
möjligt har andra områden vid floden blivit drabbade. En konsekvens är en försämrad vattenkvalitet som i sin tur gjort det svårt
att få tillgång till flodens fördelar som boende i urban miljö. Men
en förändring börjas synas. När vattenkvalitén förbättras blir det
teoretiskt möjligt att leka och simma vid flodkanter i städer igen,
men hot är starka strömmar och höga kanter mot vattnet. Detta
gör dessa aktiviteter oattraktiva och i vissa fall farliga (Prominski,
2011).
I Hong Kongs skärgård har vattenkvalitén försämrats till följd av
markåtertagning från angränsande hav. Denna markexpandering
ut i vattnet har nu förbjudits och nya lösningar behövs. En är att
försöka flytta infrastruktur ut i vattnet och på så sätt göra staden
mer attraktiv att bo i (Olthuis & Keuning, 2010). Även Ryan (2010)
förklarar de fördelar flytande element kan ha på vattenkvalitén.
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Hon blickar mot ett projekt av Diana Balmori med anknytning

Analys: vattenkvalitet

till Mississippifloden. Här ska flytande öar bindas samman med
gångbroar och tillgodose staden med olika funktioner. Sådan här

I teorin framgår det tydligt att människans påverkan på floder

öar kan även ur ett tekniskt perspektiv frodas av vegetation som

och vattennära områden har påverkat kvalitén på vattnet. Med

renar vattnet och skapar en säker plats för djur och växtliv i flo-

ett förorenat vatten påverkas den marina ekologin. Att bygga

den (Ryan, 2010).

en bostadsgrupp på en flytande ponton kan leda till direkta och
indirekta positiva effekter för boende på konstruktionen. En fly-

Olthuis och Keuning (2010) ger sitt perspektiv på de fördelar för

tande ponton kräver igen utfyllnad vilket inte försämrar den ex-

vattenkvalitén en flytande konstruktion har. De flytande ponto-

isterande ekologin och vattnets kvalite. Detta ökar de boendes

nerna bidrar med ytterligare en dimension i ofta muddrade ka-

möjligheter att aktivt utnyttja vattnet till bad och annan aktivitet.

naler och fungerar då som skydd för fiskar och andra vattenva-

Pontonen i sig kan öka möjligheten för vattenorganismer att fort-

relser. Formen på undersidan av en flytande plattform kan även

planta sig som i sin tur förbättrar vattenkvalitén.

modifieras för att uppmuntra tillväxt av olika vattenorganismer.
Organismer som i sin tur renar och förbättrar vattenkvalitén.

Pontonen kan även fungera som ett skyddat område som fisk kan
utnyttja för vila i strömt vatten. En större mängd fisk i närhet till

Prominski (2011) styrker vikten av förbättrad vattenkvalité och an-

bostäder kan tänkas dra till sig fåglar och ett ännu rikare djurliv.

ser att stadsfloders ekologi är av låg nivå. Det är idag svårt för

Om man lyckas skapa ett rikare djurliv så kan en bättre relation

djur och växter att anpassa sig till denna artificiella miljö. Lös-

till naturen och vattnet bildas för de boende. En relation som kan

ningar kan vara öppningar i kanalväggar som möjliggör tillgång

ha både psykiska och fysiska fördelar.

till vatten från land och tvärt om eller byggda skyddade områden
där fisk kan vila från strömt vatten.

Reflektion
Wylson (1986) beskriver vilka fördelar vattenspegeln kan bidra
med till sin omgivning och hur människans upplevelse av den
urbana miljön påverkas. Till en början kan vattenspegel byta ut
den hårda känslan som mark kan skapa, man ser istället reflektionen av himlen eller byggnader. En kontrollerad vattenspegel kan
även användas för att skapa liv i en annars statisk miljö. Med hjälp
av ljussättning kan en vattenspegel bli livlig och öka åskådarnas
upplevelse. Även fasader kan gynnas. En ljus byggnad som lyses
upp av solen kan speglas i mörkt vatten och på samma sätt kan
en mörk byggnad lysas upp av vattenspegel.
C. Moore (1994) förklarar in sin bok hans synsätt på reflektion i
stadsmiljö. Han anser att reflektion kan användas generöst för
att lyfta och göra vanliga byggnader mer tilltalande. Då varje
byggnad inte kan, eller bör, vara generöst utsmyckade kan reflekterande vatten ge dem det lilla extra. Han vänder sig också

reflekterande vattnet, något som samma byggnader i torr miljö
inte kan matcha.
Följande stycke förklarar känslan som reflektion kan leda till, fritt
översatt: ”Reflekterande vatten adderar ett element av fantasi
till arkitekturen genom att fylla skuggor med reflekterande ljus,
transformera solid sten eller tegel till skiftande vatten och måla
vad som annars skulle vara grå asfalt med konstant föränderliga
färger” (C. Moore, 1994, s. 201).

Analys: reflektion
Att utnyttja vattnets föränderlighet och förmåga till att återspegla sin miljö kan skapat en mer varierande och livlig omgivning. En

Figur 12. Byggnader som reflekteras i vattnet, Amsterdam (Pixarbay, u.å.)

varierande omgivning med olika former och fasader skapar en
miljö som har större sannolikhet att vara aktiv. Att i arkitekturen
väva in vattnets egenskaper kan på så sätt vara en bra ide för att
öka kvalitén för de boende i ett område.

till städer som Amsterdam och Venedig och förklarar att trots
många byggnaders ödmjukhet så fylls de med magi från det
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Teori och analys av IJburg Waterbuurt, Amsterdam
I den kollektiva publiceringen ”Floating Amsterdam” av Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West och Amsterdam kommun
utvärderas området IJburg Waterbuurt. Följande kapitel är en
litteraturstudie av ovannämnda rapport.

Figur 13. Karta över Amsterdam (City of Amsterdam, 2016).
Editerad av Johan Torbjörnsson

Allmänt
IJburg Waterbuurt är ett område med anslutning till Amsterdam
som stod klar 2011. Det består av IJburg Väst, IJburg Öst samt
vattennära byggnader runt omkring.
IJburg Väst består av 93 flytande hus med ett planerat tillskott på
ytterligare 72. Området har nått en densitet på ca 100 hus per
hektar, det är samma som vissa områden, exempelvis Jordaan,
i centrala Amsterdam. Området består av bostäder som är av
samma karaktär och bostäderna är att tillägga hyresrätter. IJburg
Öst ligger mittemot och består av flytande bostäder som istället
är uppställda av privata finansiärer, något som styrts av kommunen. Detta ger området en annan karaktär (Witsen, 2012).
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Figur 14. Karta
över IJburg East
och West (City
of Amsterdam,
2016). Editerad
av Johan Torbjörnsson

Vid försäljningen av tomterna var intresset stort. Spannet mellan

clouds, the space, the contact with the elements, feeding the

de intresserade sträckte sig från husbåtsfantaster till människor

swans from the kitchen, ice-skating around the house” (Witsen,

som bara ville ha möjligheten att designa sitt eget hus, oavsett

2012, s. 9).

om det stod på land eller vatten. IJburg Öst gav den friheten.
Andra intressenter var vanliga familjer och vattensport tokiga

Deras ledord speglar senare av sig i Waterbuurt Väst. Områdets

som uppskattar möjligheten att ankra båten direkt till huset. En

karaktär med närheten till vattnet kan nu åtnjutas till fots med

känsla som husspekulanterna sökte var känslan av frihet som fly-

hjälp av de broar som binder samman konstruktionerna och ska-

tande bostäder kan erbjuda (Witsen, 2012).

par en naturlig väg runt området. Denna taktik används även vid
de privata tomterna i IJburg Öst.

Woodstone & Sparkey, av Arthur van der Vegt, vann i samarbete med Andries Laane of Villanova Architecten den tävling som

Analys: allmänt

utlystes för IJburg Väst. Deras förslag kunde öka densiteten på
området genom att gömma kablar och rör under ytan och på ett

Projektet visar att boende på vatten redan för flera år sedan var

innovativt sätt knyta samman de flytande konstruktionerna (Wit-

ett populärt alternativ. Det vinnande förslaget lade fokus på att

sen, 2012).

involvera vattnet i den urbana strukturen något som visat sig
fungera. IJburg är ett bevis på att hög densitet går att kombinera

Förslaget fokuserade inte bara på densiteten utan lade stor vikt

med ett flytande område. Vid byggnation av ett helt kvarter på

i kontakten till vattnet. De kunde erbjuda hög densitet med pris-

vatten kan densitet öka ännu mer. En förklaring till det lyckade

värda hyreshus i en miljö som tar vara på alla de mervärden bo-

resultatet kan vara att de boende faktiskt får ta del av allt vad

ende på vatten kan erbjuda. De beskrev i sitt förslag miljön med

vattnet har att erbjuda. Det går hand i hand med Gehls teorier

följande ord: ”the view, the movement, the boat, the sense of

om att ett aktivt allmänt utrymme skapar en attraktiv miljö.

romance, the jetties, the sense of individuality, the wind and the

Figur 15. Bro som binder samma de flytande bostäderna med varandra (ABC Arkenbouw, 2016).
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Öppet för alla

avsedda för cykling. Tack vare designen på de bryggor som tar
en från land ut till vattnet, skapas en mental barriär mot de be-

Amsterdam kommun beslutade om att låta de flytande bostä-

sökare som inte har något på platsen att göra. När man kliver

derna vara öppna för alla med motiveringen att Waterbuurt inte

ut bland de flytande husen känns det som man äntrar en marin

skulle bli ett skyddat område endast tillgängligt för de personer

miljö (Witsen, 2012).

som hade speciellt tillträde (Witsen, 2012).
Konstruktionerna har en minimalistisk design med syfte att inte
Att området blev allmän plats komplicerade till det för Amster-

dra fokus från vattnet. Mellan husen är det minst en meter, något

dam kommun men har gynnat de som bor i staden. Det offent-

som gör vattnet konstant närvarande i det allmänna utrymmet

liga rummet lever och andas vatten. Valet av material, designen

trots den höga densiteten. Mindre båtar, kanoter m.m. kan pas-

av de flytande konstruktionerna, dess placeringar gentemot var-

sera och utnyttja dessa kanaler för transport. Vid större båtar kan

andra och området karaktär framhäver vikten av vattnet. Vid an-

broarna mellan konstruktionerna öppnas (Witsen, 2012).

vändning av de publika ytorna märks de positiva effekter vattnet
kan tillbringa. Med båtplatser intill husen och allmänna förank-

Analys: öppet för alla

ringsmöjligheter längst ut på de flytande konstruktionerna kan
ett stort antal privata båtar synas i vattnet, både stora och små

Planeringen av IJburg Waterbuurts har fokuserat på att aktivera

(Witsen, 2012).

vattnet och göra det tillgängligt för alla. Att skapa ett allmänt
rum för alla där ingen är exkluderad bidrar till en mer attrak-

Alla är välkomna att till fots ta sig runt i området, detta då bilar

tiv plats. Trots att det varit lättare att privatisera området val-

inte kan köra på de flytande konstruktionerna och att de inte är

des en annan väg. Ett bevis på att tillgång till vattnet är högt
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Figur 16. IJburg west från ovan. Byrggorna mellan husen möjliggör
rörelse inom området för boende och besökare (Floatbase, 2012).

eftertraktat, även för de som inte bor vid det.

Grönt är skönt

flytande kvarter som bidrar med även gröna strukturer är ett viktigt steg i utvecklingen för denna boendeform. I IJburg har man

Att det skapas en mental barriär mellan vattnet och land är något

Enligt kommunens planläggare är inte växter något som passar

valt att satsa på en separat flytande grönska, något som bevisli-

som skulle kunna försvåra möjligheten att skapa ett område som

in i den marina miljön. Träd och plantor ska därför inte finnas på

gen inte varit tillfredställande nog. En svaghet som existerar i det

påminner mer om land. Vid byggnation av en ponton med ett

de flytande konstruktionerna, av både estetiska och säkerhets-

idag flytande bostadsområdet.

helt kvarter på skulle denna barriär minimeras och göra områ-

mässiga skäl. De skulle kunna komma att bli ett hinder vid utrym-

det mer inbjudande för utomstående, ett tilltag som bidrar med

ning av de boende. Inte alla är nöjda med detta. Saknaden av

ännu mer aktivitet. Att tillgängliggöra möjlighet för cykel och bil

grönska märks då vissa boende har valt att, istället för att ha en

är också något som skulle kunna minska denna barriär. Fokus ska

båt vid huset, använda ytan för att skapa en egen flytande min-

dock ligga på relationen med vattnet så bilen får inte bli domi-

dre trädgård. För de övriga består de huvudsakliga grönområdet

nant på den fronten.

av IJburgs flytande test- ö med grönska, i Waterbuurts nordöstra
hörn. Denna blir periodvis översvämmad så den har inga bygg-

Att ha möjlighet att röra sig genom strukturen med mindre fri-

nader eller hög vegetation på sig. Tanken är att i framtiden ska

tidsbåtar påminner om hur det ser ut i Venedig. En aktivitet som

växter som renar vattnet breda ut här, dock kommer mängden

skapar liv och rörelse samt ökar möjligheten till alternativa trans-

grönska vara blygsam (Witsen, 2012).

portmedel. Vid planering av bostadsområden på vatten är detta
en faktor att utnyttja.

Analys: grönt är skönt
I området saknas tydligen närheten till grönska. Att bara tillhandahålla blåstruktur är med andra ord inte tillräckligt. Att skapa

Figur 17. Flytande hus med tillbyggd trädgård (Svirskas, 2010).
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Vattenkvalitet och allmän uppmärksamhet

Säkerhet

Byggnadsaspekter

För att vattnet ska utnyttjas av de boende för rekreation och vara

Man ska kunna ha tillgång till området under alla väderförhål-

Hus byggda på vatten behöver inte vara lättare än hus som byggs

trivsamt att bo på behöver det vara rent. Ett steg är de tidigare

landen. Barn ska kunna röra sig fritt utan konstant uppsikt av för-

på land. Husen kommer flyta så länge de inte fylls med vatten.

nämnda flytande öarna med växtlighet som extraherar mat ur

äldrar. Därför har räcken blivit en viktig del av området. Det finns

Det svåra är istället att hålla huset rakt. En sak som visat sig är att

vattnet och minskar sannolikheten för algblomning. Men även

stegar upp från vattnet och även livbojar uppsatta ifall olyckan

mindre flytande konstruktioner har lättare för att bli ostabila än

de boende drar sitt strå till stacken. Det har visat sig att det väl-

ändå skulle vara framme. I IJburg east finns inget räcke på de

större konstruktioner med samma höjd (Witsen, 2012).

digt sällan flyter runt skräp i området. De boende på vattnet vet

konstruktioner längst ut mot vattnet med motivation att det skul-

bättre. Det gäller inte bara hushållsavfall utan även hur man un-

le försämra utsikten mot vattnet, något som gjort vissa boende

Själva pontonen är byggd av betong, som gjuts i en enda stor

derhåller sitt eget hus och gör sig av med bråte vid ombyggnad

oroliga. Ett tillfälligt räcke har nu satts upp. Ett alternativ är att

del vilket gör den fri från sprickor och hål. En sådan konstruktion

(Witsen, 2012).

göra om platsen till en publik marina för båtar, likt den som finns

kan ligga i vattnet flera hundra utan att behöva underhåll. Inu-

på IJburg Väst (Witsen, 2012).

ti pontonen är det ihåligt, en fördel som flera boende utnyttjat

Analys: vattenkvalitet och allmän uppmärksamhet

med att förlägga olika boendefunktioner delvis under vattnet

Analys: säkerhet

(Witsen, 2012).

bott där skapat ett ansvar för sin närmiljö. Att boende på vatten

Vädret har en större påverkan vid planering av flytande boenden.

Analys: byggnadsaspekter

skapar en närhet och förståelse för naturen verkar stämma. En

I IJburg har fokus lagts på att skapa en säker miljö utan att ta bort

anledning kan vara att de boende använder sig av vattnets egen-

tillgången till vattnet för att trygga en oro som finns hos de bo-

En utvärdering av pontonerna i IJburg visar på att en större kon-

skaper för att berika sina liv och därför sköter om sin omgivning.

ende. Vid planering av flytande kvarter är det därför viktigt att se

struktion är mer stabil än en mindre. Att Bygga ett helt kvarter i

Återigen nämns flytande grönstruktur som en lösning på förore-

vädrets påverkan och hur detta kan skapa en osäker miljö.

ett stycke på vatten är då mer stabilt. Även pontonens styrka och

De som flyttar in i de flytande bostäderna har under tiden de

nat vatten. Vid planering av flytande kvarter är detta en aspekt

livslängd ger en trygghet hos de boende. Eftersom de är flyttba-

att ta hänsyn till.

ra minskar risken att de ska behöva flytta ut utan istället bara byta
område att bo i.
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Även stabiliteten kan bli ett problem. Ibland räcker det med att

arkitekter och folk med kameror, men det berör inte mig. Vattnet

vi flyttar en bokhylla så börjar bostaden att luta lite. Då måste

är även fullt med fisk vilket i sin tur lockar till sig fåglar (Witsen,

I rapporten Floating Amsterdam presenteras tre intervjuer med

dykare komma hit som återställer balansen genom att fylla och

2012, s. 30).

boende i IJburg Waterbuurt. Följande stycke sammanfattar det,

tömma vattentankar lokaliserade under vattnet (Witsen, 2012).

Intervjuer med boende i Waterbuurt Öst och Väst

Konstruktionsmässigt har vi byggt energieffektivt med fönster

ur deras svar, relevanta för detta examensarbete.

Intervju två - Aart Koeman (Waterbuurt Öst)
Intervju ett - Willem Blokker & Janu Kuipers (Waterbuurt Väst)

som vetter mot söder. Det var också skönt att kunna bygga allt i
fabrik. Mindre påverkan utifrån i form av väder något som mins-

Jag är en riktig vattenperson. Igår var jag ute och vindsurfade

kar risken för förseningar vid byggnation (Witsen, 2012, s. 32).

Männen ser både positivt och negativt på den flytande boen-

i en timme och jag gillar att simma och paddla. Ibland tar jag

deformen. Positivt är känslan av frihet som vattnet ger, ett fri-

och min familj segelbåten för en tur. Våra grannar tar båten och

stående flytande egenägt hus och närheten till stadskärnan som

handlar vid den lokala mataffären men vi åker inte lika ofta in till

är endast 15 minuter bort. Att få uppleva de olika årstiderna är

staden trots att det för oss var tilltalande med vattnet i samband

Vårt hus ligger längst ut på bryggan vilket gör att vi har utsikt

underbart, som under vintern när huset är infruset och den njut-

närhet till staden. När jag cyklar hem från stadslivet uppskattar

över vattnet från köket och uteplatsen. Det ger oss en otrolig

bara och pigga tiden under sommaren. Även vindens påverkan

jag verkligen känslan av lugn som sprider sig här (Witsen, 2012,

känsla av frihet. Sommartid gillar vi mest och vi försöker vara ute

är uppskattad. Den märks tydligt (Witsen, 2012).

s. 30).

så mycket som möjligt. Både vi och barnen badar och simmar

Intervju tre - Bert Happé (Waterbuurt Öst)

och ibland anordnar vi simklubbar runt husen med våra granDet som är negativt är att vi saknar en trädgård och bättre möjlig-

Vår son kan röra sig fritt runt vårt hus då vi satt upp glasräcke men

nar. In till staden åker vi regelbundet med båten. Under vintern

het till förvaring. Vi oroar oss också över underhåll av pontonerna.

nere på bryggorna har han alltid flytväst på sig. Det är totalt nöd-

blir det spännande. När det är riktigt kallt kan man höra hur isen

vändigt. Annars bor vi bekvämt här. Under helgerna och speciellt

smäller, en is som vi åker mycket skridskor på. En gång hade vi

söndagar är det väldigt mycket folk i rörelse, alltifrån turister till

ett disco på isen (Witsen, 2012, s. 42).
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Nackdelarna med denna boendeform visar sig när vi har stor-

tillgängligt för alla har skapat mer liv och rörelse och på så sätt

handlat. Eftersom bryggorna inte går att köra på måste vi bära

en bättre boendemiljö. Barriären mellan boende och besökare

allt hela vägen ut till huset. Även inflyttning av möbler kan bli

har minimerats.

problematisk och för vår jacuzzi måste vi nog använda båt med
kran för att få ut (Witsen, 2012, s 43).

Analys: intervjuer
Erfarenheterna från de boende i IJburg angående att bo och
leva på vatten ger en bra bild över de fördelar och problem det
medför. Det framkommer tydligt att man kommer närmare naturen och att närheten av vattnet kan skapa en lugnare boendemiljö. Om vilja finns kan vattnet även utnyttjas för aktiviteter
och många boende har tagit vara på denna möjlighet. Vattnet
fungerar också som ett nytt sätt för transport till andra funktioner
i staden, något som skulle lätta på många redan hårt belastade
urbana infrastrukturnät.
Att ytan mellan pontonerna gjorts till ett publikt rum är något
som dragit folk med intresse för området. Att göra området
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De negativa aspekterna är i största del byggnadsrelaterade.
Många av dessa skulle försvinna om man valde att bygga ett
helt bostadsområde på en ponton. En större konstruktion är stabilare och transport med bil till bostad skulle bli möjligt.

Referensobjekt
Operahuset i Oslo
Norges nationella Opera och Ballethus öppnade 2008 efter 8 års

allmänna ytorna som är öppna 24 timmar om

byggnation och är ritad av det lokala arkitektkontoret Snøhetta.

dygnet (Ryan, 2010). Tillgången till taket och den

Deras vision med designen var att skapa en byggnad som ser

breda rampen mot vattnet samt de olika ingång-

ut att bryta sig upp ur fjorden. Två huvudkoncept med desig-

arna med tillhörande ytor gör byggnaden till ett

nen var tillgänglighet och öppenhet, något som återspeglas i de

socialt monument istället för ett konstmonument.
Taket är designat för att vara öppet för allmänheten genom årets alla årstider, ett sätt att bjuda in
besökare att bestiga byggnaden året runt. Caféer
och souvenirbutikers tillgång till det närliggande
vattnet skapar inkomst för institutionen samtidigt
som rekreationsyta till allmänheten tillgodoses.
Under vintermånaderna bildas ofta is längst vattenkanten, något som förändrar uppfattningen av
byggnadens form (Snøhetta, 2016).

Figur 18.
Översiktbild
på Operahuset
(Snøhetta, 2016).

Figur 19. Bild från vattnet (Snøhetta, 2016).
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Craig Dykers, en av grundarna till Snøhetta, förklarar att deras

Analys: Operahuset

avsikt var att skapa en direkt länk mellan den urbana miljön och
fjordens naturliga förutsättningar. Istället för att bygga en barriär

Operahuset visar på vikten av att tillgängliggöra vattnet för dess

mot vattnet skapar byggnadens ramper en möjlighet för besö-

besökare, sudda ut den barriär som idag finns i urban miljö mel-

karna att komma i direkt kontakt med naturen (Ryan, 2010).

lan vatten och land. Att göra platsen öppen för alla exkluderar
ingen och fungerar då istället som social mötesplats året runt.

Oslos Operahus är en del i en större plan att göra om ett tidigare

En teori som går hamn i hand med Jan Gehls litteratur att den

historiskt industriområde till ett aktivt publikt område. Genom att

viktigaste aktiviteten är att passivt kunna ta del av människor.

återta mark och utöka Oslos hamnområde ges mer plats vid vattnet
tillbaka till stadens invånare och dess besökare (Snøhetta, 2016).

Byggnaden har även lätt till en förbättrad vattenkvalitet som gör
att djurlivet börjar återvända. Ett djurliv som kan öka förståelsen

Craig Dykers förklarar att efter byggnationen av Operahuset har

för vattnet som element hos betraktaren.

förbättringar redan börjat synas på vattenkvalitén. På grund av
byggnationen har föroreningarna i havsbottnen stabiliserats något som har lett till att liv har börjat komma tillbaka till området.
Vid invigningsdagen syntes två svanar, en ovanlig syn i området.
Efter upprensningen inför bygget har fågellivet återhämtat sig,
ett liv som sällan syntes till innan. Craig hoppas att man inom
en snar framtid återigen ska kunna simma och bada i delen av
fjorden där Operahuset idag står. (Ryan, 2010).
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Figur 20. Bild på kanten mellan vatten och
marken (Snøhetta, 2016).

Figur 22. Översiktsbild över
den flytande urbana badplatsen
(JDS Arkitektur,
2016).

Harbour Bath + Vinterbad Bryggen

tillsammans med vatten i den centrala delen av staden. En viktig

Adrian White, socialpsykologisk analytiker vid Leicester Universi-

ter, ett alternativ mot den traditionella simhallen dit man går för

tets psykologiska avdelning, gjorde 2006 en undersökning grundad på data från bl.a UNESCO och New economics över global
subjektiv lycka. Undersökningen baserades på en kombination
av hälsa, välstånd och utbildning. Resultatet blev att Danmark var
den lyckligaste platsen på jorden. En anledning kan vara landets

del var att göra badet till en allmän plats för interaktiva aktiviteatt motionera och simmar fram och tillbaka. Att gå till Harbour
bath ska vara mer som att gå till stranden, man kopplar av, socialiserar sig, leker och njuter av solen. Därför har fokus även legat
på ytor som möjliggör sammankomster och social interaktion
(JDS, 2016).

stora satsningar på publika områden, områden som uppmanar
till sociala möten, lek och avkoppling med målsättning att öka
invånarnas livskvalitet (Ryan, 2010).
Harbour Bath, hamnbadet, är ett av resultaten i detta initiativ.
Badet ligger i Köpenhamns gamla skeppshamn, ett område som
sedan 1980-talet successivt förändrats från ett förorenat industriområde till ett mer miljövänlig urbant område med olika funktio-

Designen grundar sig i behovet att förlänga den intilliggande

ner. Badet öppnar upp möjligheten för köpenhamnsbor att ta del

parken ut i vattnet och tillgodose de praktiska mål som sattes

av det nya renare havsvattnet och stod klart 2003 (Ryan, 2010).

upp. Ett av målen var miljöaspekten. Badet är byggt ovanpå flytande pontoner och kräver lite energi för att fungera. Istället ut-

Harbour bath har blivit en symbol för närvaron av aktivitet

nyttjar det energin från människor i rörelse (JDS, 2016).
Figur 21. Badet är på sommaren en populär
aktivitetsplats (JDS Arkitektur, 2016).
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Figur 23. Badets olika polaer med badvaktstornet i mitten (JDS Arkitektur, 2016).

Ett annat mål var tillgång. Badet består av 3 olika polerna som
sträcker sig från en grund pool på max 0.6 meter i djup till en 8
meter bred och 86 meter lång pool. Spannet av olika djup och
storlekar gör badet tillgängligt för allt ifrån små barn, ungdomar,
motionssimmare till den äldre generationen. Besökarnas säkerhet ses över från det torn som finns i mitten av konstruktionen.
Här finns plats för livvakten som har utsikt över hela området
(Ryan, 2010).

Figur 25. Taket på Vinterbad Bryggen fungerar året
runt som en social mötesplats (Big Arkitektur, 2016).

Idag lockas mängder med människor till platsen under de varma sommarmånaderna, en framgång som gynnar befolkningen i
stort. Men 2012 startade planer på ett tillägg. Tillhörande badet
ska en bastuanläggning byggas, Vinterbad Bryggen, med ett tak

Analys Harbour Bath + Vinterbad Bryggen

som fungerar som en läktare med utsikt över området. Bastuanläggningen ska fokusera på skillnaderna mellan varmt och kallt,

Harbour bath är ett bevis på den attraktion människan har till

något som ligger till grund för de hälsofördelar upplevelserna

vattnet. Att skapa en möjlighet till naturlig aktivitet är högt upp-

kan leda till. Under de mörka vintermånaderna kan tillbyggna-

skattat. Platsen blir en social och aktiv plats öppen för alla där

den skapa liv och ljus till platsen (BIG, 2016).

spontana möten och aktiviteter har en grogrund att stå på. Genom den tilltänka bastudelen blir platsen även användbar året
runt.
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Figur 24. Den planerade tillbyggnaden som möjliggör
aktivitet året runt (Big Arkitektur, 2016).

Figur 26. Bild på de flytande
studentbostäderna från ovan
(Urban Rigger, 2016).

Figur 27. Kvällsutsikt över vattnet från den
gemensamma takterassen (Urban Rigger, 2016).

Urban Rigger
På grund av urbaniseringen kommer vi se en brist på studentbostäder i framtiden. En lösning på detta är den flytande konstruktionen Urban Rigger som utnyttjar allt vattnet som finns tillgängligt längst alla hamnkajer runt om världen och i detta fall
Köpenhamn (Urban Rigger, 2016).
Konstruktionen är uppbyggd så att så mycket bostäder ska få
plats på så lite yta som möjligt. Därför är det i botten 3 contain-

Figur 28. Utsikten innifrån en av lägenheterna
(Urban Rigger, 2016).

rar som formar en triangel och bildar på så sätt en allmän gård i
mitten. Ovan på dessa placeras ytterligare 3 containrar, resultatet
blir en hexagon med en väl skyddad innergård. Skyddet kommer från såväl containrarna i sig som ett växthusglas som täcker luckorna emellan. Riggen unika form gör det möjligt att sätta
ihop flera konstruktioner med varandra där koppling möjliggörs

Genom att utnyttja vattnets olika egenskaper fås en ren och mil-

i båda våningarna. Formen skapar även en visuell kontakt med

jövänlig uppvärmning av lägenheterna. På taken placeras solcel-

vattnet i alla riktningar (BIG, 2016).

ler för att ta vara på den rena energi som levereras under soliga
dagar. Vattnets utnyttjas även som en ren energikälla för uppvärmning av bostäderna (Urban Rigger, 2016).
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Analys: Urban Rigger
Urban Rigger arbetar tydligt efter de förutsättningar byggnation
på vatten kan leda till. Med hjälp av huskroppar och glas skyddas
det allmänna utrymmet mot det mer extrema väder som råder
på vatten. Med en hexagon form kan Riggen flyttas och placeras
vid andra platser utan att den påverkas av de nya rådande faktorerna.
Med anbryggningsmöjligheter för ny byggnation kan området
växa och krympa snabbt, något som gör denna typ av boende
väldigt flexibelt. Riggen kan användas för att minska barriären
mellan vattnet och stadens invånare i hamnområden. Med ny
teknik utnyttjar även riggen omkringliggande natur för att skapa
en hållbar energiförsörjning till de boende.
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Figur 29. De
flytande bostäderna sett i
förhållande till
dess placeringen
i den öppna kajmiljön. (Urban
Rigger, 2016).

Koncept
Konceptets sju aspekter
Utifrån analys av teori, IJburg Waterbuurts
rapporten och referensobjekt bildas ett kon-

Vid planering av huskroppar i en flytande bostadsgrupp bör följande sju aspekter tas i åtanke.

cept för byggnation av en bostadsgrupp direkt på vattenspegeln. Detta koncept är inte

Väder

Hälsa

platsspecifikt utan utformat för att vara app-

•

Undersök platsens microklimat och utforma de allmänna utrymmena efter

•

Utnyttja vattnet för att möjliggöra ett hälsosammare liv för de boende.

detta.

•

Skapa gröna områden inom de blå rummen så en blågrön struktur existe-

licerbart inom olika geografiska områden.
Till konceptet redovisas även redskapslådan

•

Utforma området efter principen att väder är mer extremt ute på vatten.

rar.

med konkreta förslag som kan bidra till en
bättre boendemiljö vid byggnation på vat-

Vattenspegel

Upplevelse

ten.

•

•

Utnyttja vattenspegeln för att skapa en mer tilltalande arkitektur och livligare boendemiljö.

Boende på en flytande bostadsgrupp möjliggör en bättre relation till vatten och naturen. En bra relation till sin omgivning skapar en renare, tryggare och trevligare boendemiljö som ökar livskvalitén.

Aktivitet

Redskapslåda
•

Flytande separata grönområden

•

Direkt kontakt till vatten i form av kon-

Skapa en typ av arkitektur som tar vara på allt vattnet har att erbjuda utan

•

Tillgängliggör vattnet för människan.

•

Skapa möjlighet för aktiviteter.

•

Exkludera inte någon utan använd den flytande bostadsgruppen som en

Flexibilitet

barriärbrytare mellan vatten och land.

•

Utnyttja en flytande pontons flexibilitet.

•

Undersök huskropparnas placering gentemot varandra med åtanke på de-

trollerat bad

Vattenkvalitet

•

Bygg ankringsplatser för fritidsbåtar

•

Använd pontonen som ett medel för att öka vattenkvalitén.

•

Utnyttja möjligheten till trappa ner i

•

Ökad vattenkvalité skapar ett rikare ekosystem och tillgång till vattnet för

vattnet

•

att skrämma bort den traditionella invånaren.

ras möjlighet att förflyttas.
•

Undersök möjligheterna till omlokalisering av bostäderna. Om så är fallet
skapa en struktur som är anpassningsbar.

både djur och människor.
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Frihamnen - Göteborg
Inledning

Detaljplan för blandbebyggelse i Frihamnen, etapp 1 Göteborgs Stad

Frihamnen i Göteborg står inför stora förändringar och Göte-

Vision Frihamnen

I Detaljplan för blandbebyggelse i Frihamnen, etapp 1 redovisas
ett manifest bestående av målbild, önskvärda kvaliteter och vik-

borgs Stad har tagit fram en detaljplan för vilken riktning de vill
att området ska ta. Gestaltningsförslaget kommer att placeras

Den nya stadsdelen ska ha en nära anslutning till vattnet och

tiga strategier. Byggnation av bostäder på vatten berör flera av

inom Frihamnen och vara ett alternativ till bostäder som idag

samtidigt vara en grön stadsdel tillgänglig för alla. Vattnets kva-

dessa mål och de redovisas nedan:

planeras byggas på utfyllnad eller vid pålning. Förslaget kom-

liteter ska vara tillgängliga och kunna nyttjas av boende, verk-

mer att ta hänsyn till de visioner och riktlinjer som detaljplanen

samma och stadens invånare. Att läget är centralt innebär också

innehåller angående utvecklingen av området, någon som redo-

unika möjligheter för hela staden (Göteborgs Stad, 2016).

• testarena
• frihamnen hushållar med resurserna

visas först i detta kapitel.
För att nå hit behövs frihet till nytänkande samt mod att testa
Förslaget kommer även ta hänsyn till de väderförutsättningar

och pröva nya idéer. Frågor som densitet i förhållande till friytor

som råder på den valda platsen för gestaltningsförslaget. En

behöver lösas. Planen måste även vara flexibel och robust så den

vind och solstudie presenteras, data som ligger till grund för se-

står säker inför de prövningar som väntas i framtiden (Göteborgs

nare utveckling som presenteras i kapitlet gestaltningsförslag.

Stad, 2016).

• utvecklas stegvis
• framtidens mobilitet testas i frihamnen
• vatten som stadsrum och kommunikationsyta

Sist redovisas teknisk data kring pontonstrukturen, med avsikt att

Att bygga direkt på vattnet stämmer väl in i den vision som Gö-

skapa en verklighetsförankring i den teknik som valts att använ-

teborg stad har i åtanke. Vid byggnation på vatten kan fler ytor

das.

frigöras på land, tillgång till vattnets kvaliteter möjliggörs samt
att konstruktionen är flexibel och robust mot framtida hot som
översvämningar och stigande havsnivåer.
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Tekniska data

•

Minst 20% av takytorna per kvarter ska innehålla gemensamma vistel-

Frihet och aktivitet

seytor för boende och arbetande.
Inför utvecklingen av Frihamnen är en mängd tekniska riktlinjer presenterats. De som anges här är de

Den nya frihamnen ska bli ett mindre bilberoende område. Ge•

som är relevanta för gestaltningsförslaget i det valda

60% av obebyggd yta ska utgöras av öppet vatten - något som kan för-

nom att göra utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik ska

ändras då byggnationen är på vatten.

stadsdelen bli en mer hållbar och attraktiv stadsdel. För att nå

målområdet (Göteborgs Stad, 2016).

hit måste biltrafiken kompenseras med någonting. Lösningen är
•

Största byggnadsarena på området är 50%.

•

Översvämningsskydd för byggnad ska ordnas till minst +2.8 m över stadens nollplan. Byggnad ska utföras med vattentät konstruktion under
denna höjd.

•

Byggnaderna får max vara 8 våningar höga.

•

Området ska bevara hamnbassängernas kvaliteter och ha hamnkaraktär.

hög tillgänglighet till kollektivtrafik och andra färdmedel (Göteborgs Stad, 2016). Göteborg stad har en vision om att göras dess
invånare mindre beroende av bilen. Byggnation på vatten kan
till viss del hjälpa till med detta då ökad tillgänglighet till vattnet
kan förlägga vissa resor med båt. Om ett sådant beteende hos
de boende på pontonerna kan uppmuntras går det hand i hand
med området vision.
Göteborgs Stad (2016) framhäver även tydligt att ett stort fokus
ska ligga på möjligheter till aktivitet i anknytning till vatten och
grönområde. Rekreationsområden och allmänna ytor ska även

•

Kvarteren ska ha en variation i höjder och typologier. Lägre huskroppar

ha en sådan karaktär att de kan användas av olika målgrupper i

mot syd för att skapa bra solförhållanden på gårdar och tak (s. 9).

samhället vid olika tillfällen på dygnet.
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Målområde
Följande plats är vald för gestaltingsförslaget. Att de flytande
bostäderna valts att placeras längst ut på piren beror på den

Frihamnen utvecklingsområde

Götaälvsbron

Läppstiftet

Centralstationen

Gasklockan

Nya Ullevi

ökade tillgången till vattnet som detta innebär.

Figur 30.
(BlomWEB
viewer, 2008).
Editerad av
Johan Torbjörnsson
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Vald plats för utveckling av
en flytande bostadsgrupp.

Aktuellt område för en
flytande bostadsgrupp.
Figur 31. Karta över centrala Göteborg (BlomWEB
viewer, 2008). Editerad av Johan Torbjörnsson

Förutsättningar för valt gestaltningsområde
Temperatur
Solstudie

Temperaturen skiljer sig avsevärt mellan årstiderna i Gö-

För att få en bättre bild av hur byggnader och publika områden

teborg. Följande diagram visar hur temperaturen varierar.

ska planeras sammanställs följande data kring antalet soltimmar

Data är insamlad från SMHI (2015). Vid planering av bygg-

per månad. Följande diagram visar antalet soltimmar per månad

nader och publika områden är det därför viktigt att foku-

i Göteborg (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

sera på det lokala microklimatet. Då bostäderna är beläg-

[SMHI], 2015).

na på vatten är platsen således ännu mer utsatt.

Diagram 1. Soltimmar

Diagram 2. Temperatur
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N

Vindros sommar

Vindstudie

Här ser vi en do-

Figur 32. Positionskarta Säve Flygplats (Google
Maps, 2016). Editerad av Johan Torbjörnsson

N

minerande

vind

från sydväst.

En vindstudie genomfördes i samband med planeV

ringen av nya Frihamnen. Denna studie visar på en

Ö

stor vindspridning under året. I studien är vindhas-

m/s

tigheten satt till 5 m/s då detta är en relativt normal

10.00 ‹=

vindhastighet utifrån den data som samlats in. Samma data visar även att de härskande vindriktningar-

9

na är sydväst och nordost. Med tanke på frihamnens
S

utsatta plats vid älven bör också högre hastigheter

7

undersökas. Ytterligare ett argument är att data är

5

insamlad från Säve flygplats något inåt från kusten

N

(White, 2015).

Under vinterhalvå-

Det är data från denna studie som kommer användas

1

ret är det i större

vid vindanalyser på gestaltningsförslaget, se s. 53.

utrsträckning vind
från sydväst och
nordost.
Säve flygplats

V

Ö

Frihamnen Göteborg

S
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3

Vindros vinter

Flexbase – pontonens förutsättningar
Den teknik som ska användas för pontonen i gestaltningsförslaget kommer från ett holländskt företag med namn Flexbase, av
rekommendation från Ulf Stenman, forskningsingenjör vid Luleå

Företaget presenterar flera olika typer av lösningar och en av
dessa kommer att användas för gestaltningsförslaget. Flexbase
heavy är den stabilaste typen av flytande konstruktion och teknik
av detta slag skulle kunna användas för att förvärkliga det som
presenteras i gestaltningsförslaget (Flexbase, 2016).

tekniska universitet. Endast en kortare presentation av tekniken
presenteras här, se avgränsningar s. 3, med avsikts att visa på att
de lösningar som presenteras i gestaltningsförslaget har verklighetsförankring.
Flexbase arbetar med miljövänliga material med livslång hållbarhet. Det unika i deras lösning är att de kan, vid behov, ljuta den
flytande pontonen på plats vilket gör den anpassningsbar efter
de lokala förutsättningar som ges. Detta koncept är även helt
underhållsfritt och har en hög flytkapacitet vilket gör att den inte
sjunker (Flexbase, 2016).
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Gestaltningsförslag
En flytande bostadsgrupp i
Frihamnen
Vision
Den flytande bostadsgruppen ska förstärka
den vision som är utsatt för framtida byggnation i Frihamnen. Med konceptet i ryggen ska
de fördelar byggnation på vatten kan bidra
med framhävas i arkitekturen och dess struk-

Rektangulär/sluten ponton
•

Skapar trygghet och en känsla av att man bor på land

•

Stabil

Pontonform

•

Platseffektiv

Då vattnet är ”marken” behöver

•

Oflexibel

pontonernas form bestämmas.

•

Mindre kontakt med vatten än övriga pontonstrukturer

Följande tre pontonformer utvärderas utifrån det valda konceptet
samt visionen framtagen för Fri-

Rektangulär/delad ponton

hamnen. Den som är rödmarkerad blir vald att utvecklas ytterligare.

tur. Bostäderna ska bryta den barriär som idag

•

Ökad tillgänglighet med vattet

•

Större visuell kontakt med vattet

•

Flexibel - kan rotera byggd struktur i förhållande till varandra (Se rubrik Flexibilitet, s. 18)

ofta finns mellan vatten och människan och
förbättra relationen till detta viktiga element.
Förhoppningsvis kan gestaltningsförslaget
visa på vilka möjligheter som finns vid byggnation direkt på vattenspegeln och inspirera
till nya projekt.

Dimension

•

Skapar en större känsla av separation från land

•

Skapar problem kring planering av microklimat

Det valda området har en diameterbegräsning på 120x60 meter.

Rund ponton

60 m

120 m
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•

Extremt flexibel - kan rotera runt sin egen axel

•

Bra visuell och fysisk kontakt med vatten

•

Anpassningsbar

•

Vågad arkitektur

•

Tekniskt svår - anknytning till land - applicering på plats

•

Skapar en känsla av separation från land

•

Svårt att tilltala den breda massan

Kvartersstruktur

Mindre torg

Öppet kvarter
•

Inkluderar alla

Följande kvartersstruktu-

•

Skapar liv och rörelse

rer utvärderas i förhållan-

•

Öppnar för aktivitet

de till den pontonstruktur

•

Tillgängligör inte vatten på bästa sätt

som valts. Rödmarkerad

•

Svårt att applicera på den begränsade
ytan

struktur är den som valts
att gå vidare med.

•

Tillgängligör passage genom området

•

Skapar en semiprivat plats

•

Området mellan husen kan utnyttjas av
alla

•

Skapar en mindre barriär mot vattnet.
Gård med fickpark

Slutet kvarter

•

Öppnar upp ena sidan mot allämnheten.

•

Ytan mellan husen blir tillgänglig för

•

Skapar privat yta för boende

•

Väderskyddat

alla och kan planeras så både boende

•

Exluderar besökare och övriga boen-

och besökare kan ta del av den.

de i området
•

Minimerar liv och rörelse

Skapar en publik alternativt delvis privat yta.

Bryter inte barriären och aktiverar
vattnet på bästa sätt

•

•
•

Skapar möjlighet för aktivering av vatten längs den öppna sidan.
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N

Flexibilitet
Med vald struktur och pontonutformning ges nya förutsättningar för bostadsgruppen. Detta i samband med att bostäderna
ligger på vatten skapar nya möjligheter till flexibilitet. Rödmarkerad pontonposition är den som valts att användas i detta gestaltningsförslag. Beslutet grundar sig i de platspecifika
förutsättningar som råder i Frihamnen. En övervägning mellan
tillgång till sol eller skydd mot vind har tagits. Lokal anpassning
på huskroppar har behövts och detta redovisas senare i gestaltningsförslaget.
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En flytande bostadsgrupp i Frihamnen
Området ska vara en plats för liv och rörelse. Med hjälp av närheten
till vatten skapas möjligheter till aktivitet. Området följer den vision
som Göteborgs Stad satt upp för Frihamnen i stort med varierande
fasader och huskroppar samt olika våningshöjder.
Med öppna ytor innehållande grönstruktur på tak skapas en blågrön
miljö som öppnar för spontana möten. Den visuella kontakten till
vattnet tas till vara med hjälp av väl tilltagna balkonger och fasader
innehållande stora glaspartier.
De flytande bostäderna river ner den barriär som finns mellan vatten
och land, något som leder till möjlighet för nya sätt att utforska vattnet i älven. Med vattnet som färdmedel kan kanoten eller småbåten
tas in till torget i mitten av området. Både privata och allmänna båtbryggor samt utomhusbadet skapar en variation av människor där
både boende och andra stadsbor är välkomna.
Genom att utnyttja de egenskaper vattnet har kan staden förtätas,
öka de boendes möjligheter till en aktiv vardag och skapa ett attraktivt boende, något som i slutändan förhoppningsvis leder till ökad
livskvalitet.
Bryta barriären mellan vatten och land

Aktivera vattnet och människan

Att bo på vattnet är främmande för många. Området ska därför ta
vara på vattnet utan att för den delen skapa en känsla av otrygghet
och isolering.
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Yta som kan användas för odling och meditation
Högsta byggnad på 6 våningar
Trappa ner till vattnet och förPrivat uteplats med

Uteplats med urban grönyta

töjningsplats för småbåtar

och utsikt över vattnet

utsikt över vattnet

Privat båtbrygga

Uteplats med urban grönyta

Inglasad Aktivitetslokal

Allmän båtbrygga

Plats för kanoter

Trappa ner i älven. Öppnar för möjligheten att
bada direkt i Götaälv när vattenkvaliten tillåter
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Bad öppet för allmänheten

Allmän brygga

Fasader
En varierande fasadsruktur skapar en levande miljö
som också ges möjlighet att ta vara på faktumet att
bostäderna befinner sig på en flytande ponton. Följande två fasader exemplifierar detta.

Fasaden, som i detta ge-

Följande fasad utnyttjar

staltningsförslag är riktad

närheten till vattnet visu-

mot sydväst öppnar för

ellt. Med stora fönster blir

visuell kontakt till vattnet

de boende konstant på-

både ute och inne. De

minda att precis utanför

stora glasfönstren ger en

finns vattnet, ett ständigt

skyddad kontakt till vatt-

föränderlig element som

net inifrån medans bal-

lever sitt eget liv.

kongerna tillåter de boende att känna på klimatet
alla delar.
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Pontonkanten mot vattnet där badet är beläget.

Torget mot nordväst.
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Gemensamma aktivitetsytor belägna på tak. Utgör ca 35 % av
total takarea
Gröna tak utgör ca 20 % av total takarea

Obebyggd area utgör ca 55 % av total area
Platser som möjliggör direkt kontakt med vatten
Området skapar kontakt med vattnet i alla vädersträck. Kanalen mellan pontonerna skapar liv och rörelse inne i kvartersstrukturen
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Funktionsbeskrivning byggnader
Det flytande området kommer i största del bestå av
bostäder men för att skapa rörelse och ökad trivsel
öppnas vissa delar av byggnaderna upp för användning av sociala funktioner som restaurang/cafe och
detaljhandel. Dessa är i störta del placerade på bottenplan runt det allmänna torget.
Detaljhandel samt cafe/restaurangverksamhet förläggs på bottenplan för att ytterliggare skapa förutsättningar för liv och rörelse inom området, såväl dag

Här presenteras fördelningen mellan bostäder och övrig funktion i siffror:
ca 11.500 kvm,

85,2 %

, av total

BTA består av bostäder.
ca 1.700 kvm,

14,8 % av den totala

BTA består av detaljhandel eller cafe/restauranger verksamhet.

som nattetid.

52

Sektionsförklaring
B-B

A-A

Sektion - båda pontonerna (A-A)

C-C

meter

(m)

0

5

10

18.8
16.2

15.8

12.1
8.9
6
3

50

10

12.7

12

9.7

9

6.7

6

3.7

3

50
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(m)
18.5
15.6
15.4
12.4

12

9.4

9

6.4

6

3.4

Sektion - ponton (B-B)

3

(m)

60
meter

meter
0

5

0

10

5

10

Sektion - ponton (C-C)
16.2
12.6
9

8.2

6
3

60
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1 januari
A: 07.30
B: 12.30
C: 17.00

Solstudie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

En solstudie genomförs för att visa på tillgången till sol när den ges. Studien redovisar tillgång
till sol under de fyra årstiderna samt för 3 olika

1 april

tidpunkter under dagen; morgon, lunch och ef-

D: 07.30

termiddag.

E: 12.30
F: 17.00

Områdets huskroppar har planerats så att de
publika och privata ytor som finns ska få möjlighet att utnyttja solen utan att bli för vindutsatta.
Då det är mindre sol och kallare klimat under
flera månader per år är det viktigt att ta till vara

1 juli

på den sol som ges.
G: 07.30
De fasader som vetter mot söder har planerats

H: 12.30

med mycket glas och balkonger, något som

I: 17.00

dock minskar områdets flexibilitet och skapar en
mer permanent känsla. De fasader som vetter
mot sydost har även gjorts lägre för att släppa in
mer sol till bakomliggande struktur.
1 oktober
J: 07.30
K: 12.30
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L: 17.00

Sydvästlig vindriktining, 5 m/s

Sydvästlig vindriktining, 10 m/s

Låg vindpåverkan. Platserna

Även vid 10 m/s är vindpå-

skyddas av omkringliggande

verkan låg i dessa områden.

struktur.

Vindstudie

Vindgatan blir mer framträ-

Tendens till vindgata. Ytterlig-

dande vid högra vindhastig-

gare vindskydd bör utredas.
8

Efter de förutsättningar som råder på platsen
utförs en vindstudie över gestaltningsförsla-

het.

15

7

get. Byggnation på vatten skapar en mer ex-

Under sydvästliga vindar kan

trem väderpåverkan då området blir mindre

badet utsättas för tilltagande

skyddat av övrig struktur. Med tidigare insam-

vindar.

lad vinddata, se s. 42, testas vindpåverkan från

6

Vid 10 m/s blir effekten på badet mer påtaglig.

4

12
9

Vindhastighet m/s

sydvästlig och nordostlig riktning. De vindhas-

17

Vindhastighet m/s

tigheter som mäts är 5 m/s och 10 m/s. 10 m/s
mäts då det är den högsta skalsatta vindhas-

Nordostlig vindriktining, 5 m/s

Nordostlig vindriktining, 10 m/s

ningsförslagets utsatta plats direkt på vatten

Låg vindpåverkan. Platserna

Vid 10 m/s är vindpåverkan

skapar ett hårdare urbant klimat.

skyddas av omkringliggande

låg i dessa områden.

tigheten i tidigare benämnda vindrosor. Att
mäta högre vindhastighet behövs då gestalt-

struktur.
I figurerna till höger presenteras resultatet av
vindstudien. Anmärkningsvärt är att samma

Även vid nordostlig vindrikt-

färg representerar olika vindhastigheter vid

ning syns indikationer på en

mätningar av 5 m/s och 10 m/s.

vindgata mellan pontonerna.

Vind tar sig in emellan den
befintliga strukturen.
8
7

Låg vindpåverkan på kajstråket.

6
4
Vindhastighet m/s

17

Vid 10 m/s är vinden blygsam längs fasaderna vid
kajstråket.

15
12
9
Vindhastighet m/s
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Diskussion, Slutsats, Resultat & Fortsättning
Inledning
Följande kapitel kommer diskutera kring metodval, utvecklingen av konceptet samt resultatet av gestaltningsförslaget. Även
frågeställningarna kommer besvaras under delen slutsats. Sist i
kapitlet diskuteras hur en fortsättning på kan se ut och vilka delar
av konceptet som är mest intressanta att undersöka vidare.

Metodval – Idea Work
Den metod som valts att användas i arbetet utgår från boken
”Idea Work”. Av de tio olika kvaliteterna i metoden valdes 5 att
användas vid arbetet av rapporten och dess gestaltningsförslag.
Att hitta en lämplig metod som visar på hur man ska tänka och
vilka steg som är viktiga att genomgå för att nå ett lyckat resultat
var till en början svårt. En av de arkitektbyråer som varit framstående i sin arkitektur är Snøhetta, se s. 31 för referensobjekt. Idea
Work bygger en del av sin teori på studier över hur Snøhetta
arbetar vid framtagning av nya idéer och förslag och detta är
således anledningen till att denna metod valts. En annan metod
som undersöktes men valdes bort var Problem Seeking av Peña.
Anledningen var att den innehöll flera steg som skulle varit av
mindre vikt i denna process så som ekonomisk kalkyl och funktionsindelning.
De övriga kvaliteterna benämnda i metodstudien kunde inte implementeras på ett bra sätt i arbetet. Anledningen var att de i
att störta mån riktade sig till arbete och utveckling i grupp. Då
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examensarbetet utfördes individuellt gick på så sätt många bra
övningar och tankesätt ej att använda. Under och efter processens gång uppkom en känsla av att göra gestaltningsförslag individuellt gör att en nivå i den kreativa processen gås till miste.
Några av de övningar som skulle gett rapporten och framförallt
gestaltningsarbetet mer djup är:
Prepping: Håll långa konversationer: Genom att i mindre grupper diskutera ett ämne där nya idéer saknas fylls hålrummen i av
de olika deltagarna. Fem personer kan associera till ett problem
bättre än en ensam person.
Liberating Laughter: Använd lek och skratt för att frigöra känslor
och lätta på trycket vid t.ex. möten.
Under min utbildning har flertalet andra metoder berörts som
Carmona, Cullen och Lynch. Dessa har valts att exkluderas då frågeställningarna ej berör hur ett flytande bostadskvarter påverkar
omkringliggande bebyggelse eller staden i sin helhet.

Gestaltningsförslaget
Då min utbildning i största mån fokuserat på stadsplanering blev
gestaltningsförslaget detaljnivå en ny utmaning, och då framför
allt valet av fasader. Det framtagna konceptet gav dock vägledning kring vissa aspekter som visuell kontakt med vattnet och
utnyttjande av det lokala klimatet.
En av de svårare delarna i designprocessen var den balansgång
som rådde mellan konceptets olika delar och den vision som
framtagits av Göteborgs stad. Till en början var de idéer som
utvecklades med konceptet som ledning mer banbrytande och
tog tillvara på faktumet att bostäderna ligger på vattnet på en
annan nivå, se bilaga 1. Men allteftersom vision Frihamnen implementerades fick gestaltningen skalas ner lite för att passa in
i den bebyggelse som ska utvecklas i område. Detta gjorde att
aspekten flexibilitet från konceptet försämrades. Exempel på
detta är idéerna, se bilaga 1, med en rund ponton alternativt en
helt fyrkantig struktur, något som blev väldigt svårt att använda
tillsammans med rådande mikroklimat och vision Frihamnen.

Ett alternativ hade varit att helt ignorera den vision som utarbe-

som ej var möjligt att genomföra då den tid utsatt för rapporten

tats för Frihamnen och försöka utveckla en struktur som är obe-

ej varit tillräcklig.

roende av väderstreck och andra yttre faktorer. Jag anser att det
skulle ge gestaltningsförslaget en sämre verklighetsförankring.

En ide som tidigt uppstod var ett separat flytande grönområ-

Dock skulle begräsningarna minska och de idéer som valdes bort

de, något som även nämns i redskapslådan under konceptka-

i första steget hade fått utvecklas vidare. Idéer som med mer tid

pitlet. Under Gestaltningsprocessens gång uppstod dock flera

och energi lagda på sig hade varit kul att få se.

problem kring denna ide och slutligen valdes exludering av en
flytande park. Anledningen var brist på plats då det område till-

Gestaltningsprocessen var inte en linjär process där varje del ut-

gängligt precis rymde de flytande bostäderna. Att förlägga par-

vecklades för sig. Istället utvecklades delar som kvartersstruktur,

ken i nordlig riktning var inget alternativ och i söderläge valdes

pontonform och sociala rum parallellt då förändringar i en del

de visuella kvaliterna till vattnet att prioriteras.

direkt påverkade de övriga delarna i projektet. Detta ledde till att
ett stort antal relevanta förslag snabbt låg på ritbordet. Den de-

Ett alternativ är att placera ut en flytande grönstruktur vid ett se-

lade pontonen valdes då mest kontakt till vattnet tillhandahölls

nare skede. Detta då de möjliga positiva effekterna av en sådan

samtidigt som de övriga uppsatta målen tillgodosågs. Men en

plats är påtagliga, både för människan samt de djur som lever

annan kvartersstruktur i samband med en annan typ av ponton

ovanför och i vattnet.

hade likaväl kunna levererat ett bra resultat. Ett alternativ hade
varit att parallellt utveckla olika kombinationer för att sedan jämföra vilket som bäst fyller de aspekter utarbetade i konceptet och
som i detta fall är inom ramarna för vision Frihamnen. Ett alternativ
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Slutsatser
Utifrån analys av teorikapitel och referensobjekt framarbetas ett
koncept som visar på 7 övergripande aspekter som kan användas som stöttepelare vid planering av en flytande bostadsgrupp.
De aspekter som nämns är väder, vattenspegel, aktivitet, vattenkvalitet, hälsa, upplevelse och flexibilitet.
Att bygga på vatten skiljer sig på flera punkter från att bygga
på land. Man slipper fylla ut och kan färdigställa konstruktion på
en annan plats. Påverkan från skillnader i vattennivå uteblir och
risken för översvämning minimeras.
Att bygga direkt på vattnet gör platsen mer utsatt för de väderförhållanden som råder. Att ta hänsyn till vädret, och då framförallt vindens påverkan, är högst relevant.
Gestaltningsförslaget i frihamnen försöker, inom de ramar Göteborgs Stad satt ut för området samt de platsspecifika väderförhållanden som råder, utnyttja till fullo de positiva effekter
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byggnation på vatten kan leda till. Gestaltningsförslaget är inte
ett färdigt förslag utan en vision/idé för hur en flytande bostadsgrupp skulle kunna se ut. Vidare arbete krävs men flertalet delar
inom gestaltningsförslaget anser jag kunna användas vid liknande projekt.

Fortsättning
Byggnation på vatten är ett område på frammarsch. Det koncept som presenteras i rapporten är på ett övergripande plan
och fortsatta studier inom varje konceptdel är av intresse för att
kunna utnyttja vattnets alla resurser och förstå dess påverkan på
den urbana miljön.
De delar som jag anser är av största intresse är de områden som
behandlar flexibilitet samt människans relation vattnet. I och
med möjligheten till mer flexibla urbana miljöer öppnas dörrar
till nya sätt att se på huskroppar och rummen där emellan. Att
vidare studera hur urban struktur på vatten kan utformas för att
bli så flexibla som möjligt gentemot närliggande struktur men
även i förhållande till andra platser är ett intressant ämne. Studier inom detta område kan leda till en bättre förståelse till vilka
långtgående fördelar byggnation på vatten kan leda till.
De ytor som varje dag används av människor boende i området
kan under några år fylla en typ av funktion för att sedan få en helt

annan karaktär och funktion när pontonerna flyttas till en annan

frågetecken, något som måste adresseras om ett projekt av

plats. Dessa områden måste då planeras efter nya förutsättning-

gestaltningsförslagets karaktär ska bli realistisk. Även en större

ar något som kan komma att påverka stadsbilden på ett sätt som

analys över hur de flytande bostäderna påverkar kringliggande

är svårt att förutse. Att vidare studera detta fenomen är nödvän-

struktur och slutligen stadsbilden i stort bör genomföras.

digt för att fullt förstå hur byggnation på vatten kan bidra med till
staden och dess invånare.

Jag anser att en av de stora utmaningarna byggnation av bostäder på vatten står inför ligger i hur allmänheten uppfattar denna

Människans relation till vattnet kan vidare studeras på en mer

typen av boende. Med mer kunskap kring hur, varför och för vem

vetenskaplig nivå för att få starkare belägg för de hälsofördelar

bostäderna upprättas kan allmänheten få upp ögonen för en ny

ett blått, och framförallt blågrönt urbant rum kan leda till. I ar-

typ av urban struktur. Men för varje projekt som realiseras skapas

betets litteraturstudie påfanns en mindre mängd vetenskapliga

ny kunskap inom ämnet. Fortsättningsvis anser jag att en stark

artiklar kring ämnet, något som visar på en brist på studier inom

pådrivande kraft inom området kommer behövas för att skapa

området.

opinion, att våga satsa på en ny typ av urban miljö.

Gestaltningsförslaget är inte en färdig produkt utan mer en vision över hur ett flytande bostadskvarter kan komma att se ut
samt vilka kvaliteter som ges utrymme. Att vidareutveckla byggnadsstrukturen är av intresse för att ytterligare implementera de
delar som är presenteras i konceptet. En mer grundläggande
projektering behövs för att klargöra juridiska och ekonomiska
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