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Luleå, maj 2017 
Victor Dharsana & Mattias Edberg 
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Sammanfattning	
 
	
	
På grund av byggnadsindustrins utveckling och den ökade bostadsbristen är etablering på 
flytande fundament ett alternativ till grundläggning på fast mark och strandområden som är 
geotekniskt olämpliga för utfyllnad. Detta öppnar upp möjligheten för mobila bostäder. Arbetet 
skrivs för Aquashell och denna studie beskriver möjligheten till att etablera bostäder på 
vattenytan i Luleå med hjälp av givna flytande fundament. Med hjälp av lämpliga modulval 
och energiförsörjningsmetoder anpassas byggnaden till Luleås subarktiska klimat. 
 
Syftet med arbetet är att gestalta ett flexibelt boende som är flyttbart och som möjliggör 
bosättning på vattenytan anpassat för kallare klimat i nordligare breddgrader genom att ta fram 
lämpliga byggnadsmoduler och lämpliga energiförsörjningsmetoder. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie parallellt med undersökningar i form av intervjuer, 
studiebesök och en inventering av vattenspeglar i Luleå. Sedan skrevs ett byggnadsprogram 
innehållande funktioner och krav för bostaden. Därefter utformades ett gestaltningsförslag 
innehållande lämpliga byggnadsmoduler som sedan valdes att visualiseras i Luleås Norra Hamn 
som ett möjligt etableringsområde för bostäderna. 
 
Det flytande bostäderna är anpassande efter klimatet och gestaltade efter den omkringliggande 
miljön för att på ett bra sätt ta till vara på den vattennära upplevelsen och fina utsikten i området.  
 
Förhoppningen med arbetet är att påvisa möjligheten med etableringen på vattenytan i form av 
flytande bostäder även i subarktiska klimat. Arbetet kan även bidra med en lösning till att 
minska den ständigt ökande bostadsbristen i Luleå.  
 
 
Nyckelord: Flytande bostäder, bostadsetablering på vattnet, bo på vattnet, Luleå Norra Hamn, 
compact living. 
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Abstract	
 
 
 
Due to the continued advancing of the building industry and the growing number of housing 
shortages, building on floating components has become an alternative to that on solid land or 
coastal areas that are geotechnically unsuitable for filling. This can even be done using portable 
and movable homes. The work is written for Aquashell and the study will describe the 
possibility of establishing homes on the water surface in Luleå using given floating 
components. By using suitable building materials and energy supply methods, the building is 
adapted to Luleå’s sub-arctic climate. 
 
The aim of the work is to design flexible housing which is portable and movable that enables 
settling on the water surface in colder climates in northern latitudes by the use of suitable 
materials and building modules. 
 
Firstly, a literature study was conducted on the subject together with studies in the form of 
interviews and location visits. Then a program was created with requirements for the building.  
After that a design proposal was made containing appropriate material choices which were then 
chosen to be visualized in Luleå’s Norra Hamn as a possible residential area. 
 
The floating homes are adapted to the climate and designed with respect to the surrounding 
environment in order to optimally take advantage of the scenic views in the area. 
 
The hope of the work is to demonstrate the possibility for housing on water by use of floating 
buildings even in sub-arctic climates. The work can also provide a potential solution in response 
to the ever-increasing shortage of housing. 
 
 
Key words: Floating houses, living on water, houses on water, Luleå Norra Hamn, compact 
living. 
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“Architecture is a visual art and the buildings speak for themselves.” 

 
– Julia Morgan 
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1	 INLEDNING	
 
 
 
I detta kapitel presenteras bakgrund, problemformulering och arbetets syfte. Ytterligare 
beskrivs studiens avgränsningar, målgrupp samt forskningsfrågor. 
 

1.1	 Introduktion	
 
Rapporten författades av två studenter som läser Civilingenjör Arkitektur på Luleå Tekniska 
Universitet med inriktning husbyggnad. Rapporten innehåller ett gestaltningsförslag med 
lämpliga byggdelar för en flytande bostad i Luleås Norra Hamn/Stadsviken. Det författarna vill 
påvisa med arbetet är hur flyttbara bostäder kan gestaltas på flytmoduler på vattnet i subarktiskt 
klimat. Bebyggelse på vatten blir allt mer vanligt förekommande och går att finna i bland annat 
Nederländerna, Tyskland och Sverige där främst den ständigt ökande vattennivån och positivt 
växande populationen är bidragande faktorer för nyttjandet av vattenytan som 
etableringsområde för bostäder. 
 
1.2	 Bakgrund	
 
Flytande byggnader är inget nytänkande utan har varit känt i många år. Vilka tekniska- eller 
arkitektoniska byggnadsprinciper som använts beror mestadels på vilka klimatförutsättningar 
området innehar men även kultur och vilka material som är främst tillgängliga har betydelse. 
(Strangfeld & Stopp, 2014) 
 
Oavsett de orsaker som anses bära ansvaret för den ständiga klimatförändringen är stigande 
havsnivåer en konsekvens och ett faktum som hotar infrastrukturen för många städer i världen. 
Nederländerna är ett tydligt exempel på detta. (Strangfeld & Stopp, 2014) 
 
Den globala populationen stiger succesivt samtidigt som människans behov efter mer 
utvecklade boenden blir allt större. (Strangfeld & Stopp, 2014) Etablering på flytande 
fundament är därför ett alternativ till grundläggning på fast mark och strandområden som är 
geotekniskt olämpliga för utfyllnad. 
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Figur 1.1: Karta över Holland som illustrerar delar under havsnivå. (Strangfeld & Stopp, 
2014) 
 
 
Denna studie beskriver möjligheten till att etablera bostäder på givna flytande fundament. Med 
hjälp av lämpliga modulval och energiförsörjningsmetoder anpassas byggnationen till 
subarktiskt klimat. 
 
Denna studie utgår ifrån Rototecs flytande fundament. Arbetet skrivs på uppdrag av Aquashell 
som är ett dotterbolag till Rototec som inriktar sig på små flytande byggnader- och 
konstruktioner. 
 
Rototecs flytkroppar, flotteur H815 tillverkas av polyeten. Flytelement H815 består av två olika 
konstruktioner som sätts ihop med en stålram med tillhörande spännband för att tillsammans 
utgöra en enhet. Tre lager av linjär polyeten av högsta kvalitet utgör ena konstruktionen medan 
den andra konstruktionen består av ett skal fyllt med PSE-skum. Denna komponent används 
som grund för flytande bostäder i kallt klimat. 
 
Platsen i Luleå har valts med särskild hänsyn till det väderskyddade läget och den begränsning 
av isrörelse och horisontellt istryck som råder i vattenområdets avgränsande utbredning. Med 
erfarenhet från en prövning som gjorts av ett forskarteam i Luleå så konstaterades det med 
säkerhet att deras flytande element kan etableras i Luleå utan risk för skadande påkänning från 
is. 
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1.3	 Syfte	
 
Syftet med arbetet är att gestalta ett flexibelt boende som är flyttbart och som möjliggör 
bosättning på vattenytan anpassat för kallare klimat i nordligare breddgrader genom att ta fram 
lämpliga byggnadsmoduler och energiförsörjningsmetoder. 
 
1.4	 Problemformulering	
 
Problemformuleringen är utgångspunkten för forskningsprocessen och den ska ange vilka 
fenomen som ska undersökas, vilka egenskaper hos dessa fenomen man önskar belysa, och den 
ska besvara frågeställningen om arbetet har en specificerad sådan. (Larsen 2009) 
 
Fördelar med att bo på vatten kan vara många. Fin utsikt och en naturnära känsla är positiva 
exempel på vad ett boende på vatten kan medföra. Det är unikt för Luleå och nya centrumnära 
områden kan nyttjas för bostäder. En bostad på vatten gör även marin aktivitet mer tillgänglig.  
 
De problem som kan uppstå med flytande bostäder i Luleå kan vara: 
 

• Häftiga vågor och vind som kan orsaka rörelse 
• Isbildning 
• Fukt 
• El, värme och avloppshantering 
• Miljöpåverkan 

 
1.4.1	 Bostadsbrist	
	
Det råder bostadsbrist i hela landet idag och det är ett kraftigt underskott på bostäder. Dagens 
bostadsbrist hämmar tillväxten av Luleå och gör det svårt för ungdomar att flytta hemifrån och 
för andra människor att flytta till Luleå.  
 
Staden expanderar med hjälp av ett attraktivt universitet och ambitionerna för Luleå stad är att 
fortsätta att expandera som i sin tur medför allt högre tryck på bostäder. 
 
Kommunledningen bemöter bostadsbristen med ett minimikrav där 1500 nya bostäder ska 
byggas mellan åren 2015–2018. De bostadsformer som planeras att byggas inom den närmaste 
framtiden är studentlägenheter, hyreslägenheter, bostadsrätter, villor och trygghetsboenden. 
(Luleå Kommun, 2016) 
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1.5	 Fråga	
 
Huvudfråga: 
 
Hur kan en flyttbar och hållbar bostad gestaltas på vattenytan i Luleås subarktiska klimat som 
är både nytänkande och uppseendeväckande? 
 
Underfrågor: 
 

1. Vilka vattenytor anses speciellt lämpliga i Luleå för etablering av en sådan bostad? 
 

2. Vilka byggnadsmoduler och energiförsörjningsmetoder är lämpliga för en flyttbar och 
hållbar bostad? 

 
3. Hur kan en nytänkande och uppseendeväckande bostad i Luleå utformas? 

 
1.6	 Avgränsningar	
 
Arbetet fokuserar på att göra ett gestaltningsförslag med flytande bostäder för Luleå. Arbetet 
avgränsar sig till att endast betrakta Luleås vattenspeglar som lämpar sig för flytande bostäder. 
Rototecs flytande komponenter kommer att användas i arbetet som flytfundament. Arbetet 
avgränsar sig till att göra ett gestaltningsförslag i form av bygglovsritningar. Arbetet innefattar 
även förslag på byggnadsmoduler och energiförsörjning. Arbetet tar inte upp några U-värdes 
beräkningar, lastberäkningar eller pris-beräkningar. 
 

1.7	 Disposition	
 
Rapporten innehåller följande delar: 
 

1. Inledning 
2. Metod 
3. Litteraturstudie 
4. Empiri 
5. Byggnadsprogram 
6. Resultat 
7. Diskussion och slutsats 
8. Referenser 
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2	 METOD	
 
 
 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i examensarbetet och förklarar studiens 
tillvägagångssätt, forskningsmetod och datainsamling. 
 

2.1	 Tillvägagångssätt	
 
Studien inleddes med en datainsamling och en litteraturstudie om hus på vatten där bland annat 
arkitektur, material och lämpliga byggnadsmoduler undersöktes och dokumenterades. 
Studiebesök och intervjuer gjordes parallellt med litteraturstudien. Därefter skapades ett 
byggnadsprogram innehållande funktioner och krav.  
 
Utifrån byggnadsprogrammets funktioner och krav undersöktes och valdes sedan vilka 
byggmoduler som ansågs lämpliga för bostaden. Därefter gestaltades och utformades ett förslag 
i form av handritade skisser som diskuterades med handledare. De handritade skisserna 
digitaliserades sedan och presenterades för handledare för åsikter och konstruktiv kritik. 
Gestaltningen färdigställdes och resultatet diskuterades.  
 
 

 
 
Figur 2.1: Processdiagram  
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2.2	 Metodik	
 
2.2.1	 Val	av	metod	
 
Det är vanligt att skilja mellan två huvudtyper av metoder för informationssökning. När en 
undersökning ska göras är det viktigt att tänka igenom vad som vill uppnås med undersökningen 
för att sedan kunna välja rätt metod. (Larsen 2009) 
 
2.2.2	 Kvalitativ	och	kvantitativ	
 
Kvantitativa data innebär data som går att presentera med ett siffervärde. Sådan data kallas ofta 
för hårda data och kan vara till exempel statistik eller annan mätbar data. Exempel på denna 
data kan vara antalet svenskar som reste till utlandet på semester, och hur mycket pengar de 
gjorde av med. (Larsen 2009) 
 
Kvalitativa data säger något om kvalitativa icke-siffermässiga egenskaper hos 
undersökspersoner. Sådan data kallas ofta för mjuka data. Exempel på denna typ av data kan 
vara hur föräldrar upplever att semestra med hela familjen och vilka förväntningar de har på 
semestern. (Larsen 2009) 
 
Det finns fördelar med båda angreppsätten. En fördel med den kvantitativa metoden är att man 
kan använda sig av avancerade bearbetningsmetoder så som datorbaserade statistikprogram för 
att göra statistiska analyser av materialet. Detta är både tids- och arbetsbesparande samt att både 
tabell och figurer ger en god sammanfattning av resultatet. (Larsen 2009) 
 
En av fördelarna med den kvalitativa metoden är att forskaren eller författarna för arbetet i detta 
fall får möjligheten att möta informanterna personligen till skillnad från kvantitativa metoder 
där forskaren oftast skickar ut frågeformulär via brev eller e-post utan att få en personlig kontakt 
med informanten. Detta är absolut en fördel att forskaren kan gå på djupet när det är nödvändigt.  
Med denna metod ges bättre möjlighet till en helhetförståelse av ämnet. En annan fördel med 
kvalitativ metod är att forskaren kan vid intervjutillfället ställa följdfrågor och få 
kompletterande och fördjupande svar. Missförstånd kan redas ut och ämnet kan angripas 
ytterligare. (Larsen 2009) 
 
För denna studie var en kvalitativ metodik mer lämplig då informationen som hämtades från 
tryckta och digitaliserade källor var kvalitativ. Det gjordes undersökningar i form av intervjuer 
och en inventering av lämpliga vattenspeglar i Luleå i form av en fältstudie där platsen 
observerades och bedömdes kvalitativt. Ett par intervjuer genomfördes via telefon för att få 
fram tydligare information kring ämnet om flytande bostäder. Dessa intervjuer genomfördes 
med en kvalitativ metodik då författarna fick möjligheten att ställa följdfrågor för att få mer 
kompletterande och fördjupade svar. 	
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2.3	 Datainsamling	
 
2.3.1	 Litteraturstudie	
 
Litteraturstudien inleddes med en informationssökning på universitetsbibliotekets databas och 
genom Google Scholar för relevanta tidskrifter och artiklar. De kombinerande sökorden för 
Google Scholar som användes mest var ”floating buildings”, ”floating houses”, ”floating 
homes”, ”house on water” med mera.  De fakta som användes i litteraturstudien kommer från 
tryckta källor, vetenskapliga artiklar och rapporter. 
 
2.3.2	 Intervjuer	
 
För att få information om rådande omständigheter gällande bostadsbrist, elförsörjning och 
anslutningsmöjligheter i Luleå kontaktades personer inom kommunen, Luleå energi och SKVP 
(Svenska kyl-och värmepumpsföreningen). 
 
Luleå Kommun kontaktades för mer omfattande information gällande den rådande 
bostadsbristen och vilka framtidsplaner eller åtgärder som förväntas träda kraft inom den 
närmaste framtiden. Även bosättning på vattenytan i form av flytande bostäder diskuterades 
och var av intresse för kommunen. Luleå energi kontaktades för mer detaljerad information om 
värmeförsörjningen i Luleå. SKVP kontaktades för mer information angående sjövärme där 
bland annat applicerbarhet och nyttjandegrad diskuterades. 
 
Varje intervju pågick i cirka 20 minuter vardera och spelades in. Varje intervju genomfördes i 
dialogform via telefon. En transkription för varje intervju presenteras i arbetet.   
 
2.3.3	 Studiebesök	
 
Ett par studiebesök genomfördes för att samla mer information om olika väggtillverkare i 
Norrbotten som ansågs vara lämpliga för examensarbetet. Lindab AB och BoxModul besöktes. 
 
2.4	 Byggnadsprogram	
 
För att ta reda på hur huset skulle utformas skrevs ett byggnadsprogram. Programmet innehåller 
funktioner och krav för att klargöra vilka lämpliga byggnadsdelar som rekommenderas att 
användas i byggnaden. Byggnadsprogrammet ska även tydliggöra ramarna för gestaltningen. 
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3	 LITTERATURSTUDIE	
 
 
 
Här undersöktes möjligheten till etablering på vattenytan med utförda tester och information 
kring lämpliga lösningar för energiförsörjning. Vidare undersöktes historiken bakom 
bosättning på vatten runt om i världen samt befintlig marin byggnation i Sverige. 
 
3.1	 Historia	
 
3.1.1	 Seattle,	USA	
 
De allra första bostäderna på vattnet i Seattle byggdes ursprungligen för arbetarna inom 
skogsindustrin som användes vid skogsavverkning. På 1920-talet byggdes husbåtar i Lake 
Washington för de mer välbärgade familjerna som sommarhem. Även fiskare och båttillverkare 
bosatte sig på vattnet med husbåtar för att underlätta deras arbete. 
 
Antalet husbåtar expanderade explosionsartat under 1930-talet då ”The Great Depression” ägde 
rum där flertalet människor desperat letade efter billigare alternativ för bostäder. Bråte och 
skräp från sjön användes som temporärt byggnadsmaterial för att vänta ut den krisartade 
situationen. Mot 1930-talets senare del fanns det över 2000 flytande hus och de flesta av dessa 
bostäder finns kvar än idag att bevittna. De fattiga familjerna som tvingades bosätta sig på 
vattenytan som konsekvens av den ekonomiska krisen byttes sedan ut mot mer bohemiska 
folkgrupper som ville komma ifrån statlig inblandning och sociala regler. Därefter bosatte sig 
även studenter på vattenytan i Seattle. 
 
Under 1950-talet beslutade regeringen i Seattle efter antydan från kommunen att städa upp 
slumkvarteren med tillhörande husbåtar på grund av den hälsorisk den bristande 
avloppshanteringen medförde. Planen var att byta ut dessa 2000 flytande bostäder med flytande 
lägenheter och kontor. Husbåtsägarna stred emot detta och startade en förening vid namn 
Floating Homes Association där de utlovade ett program för att ansätta anslutbara 
avloppssystem till hemmen. 
 
De färgglada husbåtarna fångade intresse hos arkitekter på senare delen av 1960-talet som sedan 
orsakade en expansion av området med fler mer moderna husbyggnationer på vattnet. Den nya 
byggtekniken möjliggjorde byggnation på flottar tillverkade av cement och frigolit istället för 
på timmerflottar. (Seattle Floating Homes, 2017) 
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Figur 3.1: Några flytande hus i Roanoke Reef, Seattle. (Roanoke Reef Houseboats, u.å.) 
 
3.1.2	 Sausalito,	USA	
 
Ett stort båtvarv byggdes i staden Sausalito under andra världskriget där närmare 20 000 
arbetare dagligen arbetade med att tillverka skepp. Över 90 skepp tillverkades i Sausalito under 
denna period. Det var detta som spred Sausalitos namn för att bli mer välkänt. För att hedra 
staden för sitt bidrag och insats till kriget döptes en Tacomaklassad fregatt till USS Sausalito 
året 1943.     
 
Efter andra världskriget övergavs varven och övertogs istället av ett blomstrande samhälle med 
konst och kreativitet längs vattenstråket. Sausalito blev nu ett hem för musiker, dansare, 
författare och skulptörer som är en trend som lever kvar än idag i Sausalito. Det bohemiska 
samhället i staden lockade till sig många radikalpacifister under 1960-talet. Det var under denna 
period som husbåtssamhällen blev populära då det möjliggjorde billigare boenden för bland 
annat konstnärer, författare eller andra kreativa aktörer. 
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Figur 3.2: Den flytande kommunen i Richardson Bay under 70-talet. (Hakai Magazine, u.å.) 
 
Under 1970-talet ägde något som senare kom att kallas ”House Boat Wars” rum i Sausalito. 
Det var en utdragen kamp mellan de vattennära invånarna och de rika utvecklarna som blev 
anledningen till att endast tre husbåtsamhällen finns kvar idag att besöka. Dessa samhällen är 
populära turistattraktioner idag. 
 
Sausalito fortsätter än idag att vara en fascinerande plats med mycket karaktär och charm som 
attraherar människor över hela världen. (Sausalito, 2017) 
 

 
Figur 3.3: Richardson Bay från samma vy 40 år senare. (Hakai Magazine, u.å.) 
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3.1.4	 Amsterdam,	Holland	
 
De ursprungliga husbåtarna i Amsterdam var före detta fartyg från stadens sjöfart och handel 
som charmigt renoverats till flytande bostäder. Många av dessa är mer än 100 år gamla och har 
fortfarande kvar originalfunktioner tillsammans med moderna bekvämligheter som el, värme 
och rinnande vatten. Under 1960- och 1970-talet tillkom ett flöde av moderna husbåtar vilket 
fungerade som en lösning för den allt ökande bostadsbristen. Denna typ av husbåt som är mer 
känt under namnet ’woonark’ (husbåt på holländska) är byggd på en flytande ponton och är 
oftast utan motor. Lyxigt inredda husbåtar, ibland med flera våningar, komplett med 
sammanlänkade terrasser och trädgårdar kan ses runt Amsterdams mest pittoreska kanaler. 
 
Efter andra världskriget blev husbåtar en innovativ lösning till den ökande efterfrågan för 
bostäder i Amsterdam samt småstäder såsom Utrecht och Haarlem som har kanaler rinnandes 
igenom sin stadskärna. Idag betraktas husbåtsmarknaden vara ett väldigt konkurrenskraftigt 
bostadsområde på grund av de begränsade tillstånd som utfärdas. 
 
Husbåtar i Amsterdam är permanent förankrade till en viss adress. Ett särskilt tillstånd som 
kallas för ’ligplaats’ ger en husbåtsägare rättigheten till att förankra sin husbåt på en specifik 
plats. Efterfrågan för dessa tillstånd är extremt höga och precis som bostäder på land så ökar 
värdet på en husbåt i relation till platsens läge. I dagens Amsterdam har människor i 2500 
hushåll privilegiet att leva ombord på dessa flytande bostäder på Amsterdams historiska 
vattenvägar. Några av de mest värdefulla och uppseendeväckande husbåtarna kan bevittnas runt 
stadens centrala kvarter som Jordaan. (Holland, 2017) 
 

 
Figur 3.4: Ett par husbåtar dockad vid en kanal i Amsterdam. (Wikimedia commons, 2012) 
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3.1.5	 Halong	Bay	Floating	Village,	Vietnam	
 
Halong Bay på Vietnams nordöstra sjökust anses ofta som ett av världens vackraste 
hamnområden. Även ur kulturella och historiska aspekter är Halong Bay anmärkningsvärt. 
Hamnen är ett hem för ett uråldrigt vietnamesiskt folk som bosatte sig där för 18 000 år sedan. 
Det har hittats många viktiga kulturella och historiska reliker från dessa tider på platsen. 
Fiskarsamhällena som bor i området tar tillvara på sina egna speciella kulturer. (Go Halong 
Bay, 2017) 
 
Idag är den flytande byn ett kulturellt arvode och en stark turistattraktion i Halong Bay. 
Människor har bott i dessa bostäder i hundratals år där fiske stått för den största 
inkomstaktiviteten. Hamnen är även känd för deras flytande fiskebyar där omkring 600 
människor bor idag. Halong Bay brukar även igenkännas som en väldigt lugn och fridfull plats 
som skiljer sig markant från hetsen på dom vietnamesiska gatorna. (Go Halong Bay, 2017) 
 
Det finns i huvudsak fyra olika samhällen eller områden med människor i Halong Bay med en 
total population på närmare 1000 människor med sina 400 enkla bostäder. Invånarna bor på 
båtar och flytande huskonstruktioner av trä. Människorna saknar land och ägarskap och deras 
levebröd baseras på fiske och vattenkultur. Halong Bay har väldigt goda marina resurser och 
detta utnyttjar invånarna i samhället. Invånarna i byn startar ofta dagen tidigt med fisket för att 
senare sälja deras fångst vidare till större båtar som säljer färsk fisk till marknader på fastlandet. 
Den största flytande byn i Halong Bay kallas Cua Van och består av 130 flytande bostäder och 
600 invånare. (Web Urbanist, 2017) 
 
Invånarna i byn är väldigt vänskapliga och välkomnar turister till platsen med fisk, skaldjur och 
folksång i deras fredfulla atmosfär. (Go Halong Bay, 2017) 
 

 
Figur 3.5: Ett typiskt hus i Halong Bays flytande samhälle. (Wikimedia commons, 2007) 
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3.2	 Marknaden	i	Sverige	
 
3.2.1	 Aquavilla	
 
År 2000 producerades och såldes de första aquavillorna men idéerna föddes redan år 1992. 
Produkterna tillverkas i Sverige. (Aquavilla, 2017) 
 
I presentation av Aquavilla framhålls det att villan är konstruerad för att flyta på vattenytan. 
Flytkroppen utgörs av en betongkassun som ger flytkraften. Huskassunen är konstruerad och 
byggd enligt bronorm 100 vilket enligt Aquavilla innebär att bostaden klarar av att flyta på 
vattnet i över 100 år utan att behöva torrsättas eller underhållas. (Aquavilla, 2017) 
 
I enlighet med Aquavillas beskrivningar väger respektive bostad mellan 150–300 ton med en 
låg centrerad viktpunkt. (Aquavilla, 2017) 
 
Miljö 
Kassunerna och husdelarna går att destruera och återvinna.  Enligt Aquavillas beskrivning är 
villorna resurssnåla gällande el. Standardiserat i respektive villa är en vattenburen värmepump 
och golvvärme. Värmepumpen tar sin energi ifrån det omkring-liggande vattnet. (Aquavilla, 
2017) 
 
Det framhålls att de senare villorna från Aquavilla beräkningsmässigt ligger i paritet med så 
kallade passivhus eller lågenergihus när det kommer till energiförbrukning. (Aquavilla, 2017) 
 
Enligt Aquavillas beskrivning kan respektive bostad kompletteras med solceller, vind-
generatorer eller vattenturbiner. Reningssystem för avloppsvatten är implementerbart i 
bostaden. Aquavillorna är utrustade med en avloppspumpstation försedd med en skärande 
tryckpump. Spillvattnet leds till det kommunala VA-nätet med hjälp av pumpstationerna 
ombord på Aquavillorna. (Aquavilla, 2017) 
 
 

 
Figur 3.6: En av Aquavillas hus, Laguna. (Aquavilla, u.å.)  
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3.2.2	 Marinstaden,	Nacka	
 
Det har anlagts en marin anläggning i Ryssviken, nära Svindersvik, Nacka kommun, Stockholm 
där den färdiga detaljplanen färdigställdes år 2006. Den marina anläggningen planeras ha plats 
för runt 40 bostäder som flyter på vattenytan. Det finns även planer och visioner på ett flytande 
varv och en flytande restaurang i området. 
 
Den första marinvillan blev färdigställd år 2007. Hösten 2008 tillkom ytterligare två flytande 
bostäder på området. Arkitekterna HMXW stod som ansvariga för gestaltningen av dessa villor 
men år 2009 under finanskrisen såldes projektet vidare till en ny byggherre. Sammanlagt står 
fem villor i Marinstaden från HMXW idag. (HMXW Arkitekter, 2017).  
 
Idag består Marinstaden av tio flytande villor men projektet har haft stora problem genom åren 
och ägarna har avlöst varandra. En förändring i detaljplanen hösten 2016 reducerade antalet 
byggrätter på vattnet och möjliggjorde att projektet nu kan färdigställas. I samband med den 
nya detaljplanen flyttades byggrätter från vattnet nu till land. Det nya sjöhuset kommer att 
innehålla 45 bostäder och vattenspegeln nedanför byggnaden kommer ge plats åt ytterligare 30 
bostäder menar Matts Kastengren, VD för Gillesvik AB som idag ansvarar för Marinstaden. 
Bygget förväntas stå klart till 2017 och inflyttningen beräknas till andra halvåret 2017. (NVP, 
2016)  
 

 
Figur 3.7: Marinstaden, Nacka. (HMXW Arkitekter, u.å.) 
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3.2.3	 Pampas	Marina,	Solna	
 
Pampas marina är ett centralt beläget område med runt 45 hushåll i form av ett tjugotal 
Aquavillor och ett tjugotal husbåtar för permanent boende. Populationen på platsen uppgår mot 
ett hundratal personer som gör det till en levande plats året om. (Pampas Marina, 2017) 
 

 
Figur 3.8: Pampas marina. (Flickr, 2011) 
 

 
Figur 3.9: Pampas marina. (Wikiwand, u.å.) 
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3.2.4	 Villa	Näckros	
 
Vid kajen på Varvsholmen i Kalmar finns Villa Näckros som stod färdig år 2003. Det är en 
sjövilla på 178 kvadratmeter som gestaltats av kalmararkitekten Staffan Strindberg. 
 
Enligt Strindberg är huset konstruerat på ett skrov gjord av en betong som är vattenfast. 
Betongen isoleras på utsidan och den täcks därefter även med ett tunt skikt gelcoat. Gelcoat är 
används ofta vid tillverkning av båtar och är en form av plast. Byggnadens väggar, likt 
betongen, täcks även med ett lager gelcoat och kläs med metallprofiler gjorda av aluminium på 
grund av aluminiums miljövänliga egenskaper då det nästan alltid går att återanvända och går i 
kretslopp. Huset försörjs med sjövärme. 
 
Villan är utformad på ett luftigt och öppet sätt, detta för att ta till vara på den omkringliggande 
miljön enligt Strindberg. 
 
Denna teknik kan ge oss arbetstillfällen och ger oss möjlighet att utnyttja kajer, gamla färjelägen 
och sjöavsnitt som ändå är svåra att utnyttja för friluftslivet säger Strindberg.  
 
När frågan om gungning kommer upp säger Strindberg att ”i stark vind gungar det så pass 
mycket att man förstår att man befinner sig på ett flytetyg” men detta bekymrar inte Strindberg 
då han hävdar att villan bör placeras i skyddat läge från öppen hög sjö. Priset på villan 
uppskattas till cirka 5 miljoner kronor. En fördel med denna villa är att villan kan säljas till 
personer även utanför Kalmar då bostaden är flyttbar. 
 
Ovanstående information är tagen ur en intervju mellan Staffan Strindberg som är arkitekt för 
Villa Näckros och Corren.se 
 

 
Figur 3.10: Villa näckros. (Strindberg, 2003)  
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3.3	 Energi	
 
Bostaden som ska gestaltas ska vara miljövänlig i största mån och därför använda sig av 
energiförsörjningsmetoder som är förnyelsebara. 
 
Utvecklingen av alternativa energikällor i Sverige var stark på 70-talet. Det höga oljepriset var 
en viktig faktor och den svenska regeringen hade slagit fast att Sverige skulle minska sitt 
oljeberoende. År 1976 bildades en forskningsgrupp för vågkraft på Chalmers universitet. 
Gruppen var mycket produktiv och 1987 hade de producerat 73 rapporter om vågkraft. 
(Energimyndigheten, 2017) 
 
3.3.1	 Sjövärme	
 
Sjövärme är värmeenergi som tas från sjöar eller andra vattendrag. Sjövärme är väldigt likt 
jordvärme och bergvärme i sättet det fungerar med undantag av att energin hämtas från vattnet 
istället för berg eller marken. Slangen som tar upp sjövattnet installeras på botten av sjön och 
sitter fast med hjälp av tyngder så att slangen inte ska riskera att flyta upp på ytan. Vattendraget 
energin hämtas ifrån måste vara tillräckligt genomströmmande eller vara tillräckligt djupt för 
att inte frysa under årets kalla månader. Vattnets densitet är som högst vid 4 gardet Celsius 
vilket är den temperatur vattnet håller vid sjöbotten året om. (Luleå Kommun, 2016) 
  
Sjövärme rekommenderas framförallt till hushåll med hög energiförbrukning. Inför 
installationen måste ett tillstånd från kommunen ges innan installationen kan påbörjas. (Luleå 
Kommun, 2016) 
 
En fördel med sjövärme är att slangen billigt kan placeras i vattnet och livslängden för slangen 
är väldigt hög samtidigt som den är säker i drift. Att samma värmepumpar som används till 
berg- och jordvärme kan användas för sjövärme är en annan fördel. Detta medför att det finns 
bra tillgång till pumpar för sjövärme. Det är billigt att installera sjövärme eftersom det är bara 
från sjön till huset som grävning inträffar. Den goda livslängden för sjövärmepumpen och 
kollektorslangen medför lägre kostnader för fastighetsägaren under en längre tid vilket är både 
hållbart och ekonomiskt. (Greenmatch, 2017) 
 
Nackdelar med värmekällan är att en relativt jämn sjöbotten krävs för att slangen ska kunna 
förläggas. Slangen måste sedan förankras väl så att den inte flyter upp till ytan. Sjön eller 
vattendraget måste även vara tillräckligt omfattande för att inte påverkas av slangen negativt 
med risk för temperatursänkning eller isbildning till botten. (Greenmatch, 2017) 
 
Den största risken med sjövärme är att ett ankare fastnar i slangen. Detta kan resultera i att 
slangen flyter upp till ytan eller i värsta fall att slangen går sönder vilket kan medföra läckage 
av köldbärarvätskan ut i sjövattnet. På grund av risken för läckage måste köldbärarvätskan vara 
så miljöanpassad som möjligt. (Greenmatch, 2017) 
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3.3.2	 Solceller	
 
Solenergin som når jordens yta varje år är cirka 10 000 gånger större än den energi som 
förbrukas årligen genom fossila bränslen. Den energin uppstiger till ungefärliga 800 miljoner 
TWh. För att på sikt kunna åstadkomma ett globalt hållbart energisystem är det av stor vikt att 
effektivt kunna omvandla den direkta solinstrålningen till användbara energibärare fritt från 
utsläpp av växthusgaser. En solcell omvandlar solenergin direkt till el med en verkningsgrad 
på 10–15% vilket innebär att solenergins potential att bidra till energisystemet är stora världen 
över. Solcellstekniken är småskalig och kan variera i form vilket gör den tillämpbar på många 
olika sätt. Användningsområdet för solenergi är brett och används bland annat på satelliter, 
konsumentelektronik, på svenska fritidshus, båtar, inom telekommunikationsnäten, på 
busshållplatser, villor, som byggnadselement i kontorshus eller flerfamiljshus och idrottsarenor. 
(Energimyndigheten, 2004) 
 
Den svenska marknaden för solceller är relativt liten. Den installerade effekten i Sverige 
uppstiger till endast 3–4 MW och den årliga ökningen har legat konstant på 0,2–0,3 MW det 
senaste decenniet. Den största marknaden går att finna inom fritidssektorn som efterfrågar 
system som inte är nätanslutna. (Energimyndigheten, 2004) 
 
Som ovannämnt är verkningsgraden hög för solenergi. Detta kan jämföras med energiskog som 
omvandlar mindre än 1% av solenergin till biomassa. Miljöpåverkan orsakad av solceller som 
genererar el är mycket liten eller i stort sett obefintlig under drift. Men inte heller solceller är 
helt befriade från all miljöpåverkan. Miljöaspekter vid tillverkning och återvinning bör tas med 
i bedömningen. (Energimyndigheten, 2004) 
 
Användningsområdena för solanvändning för småhus är flera. Vanligast är så kallade 
kombisystem där solvärmen kombineras med andra energislag via en ackumulatortank. Ett 
annat användningsområde för solenergin är att utnyttja den enbart för tappvarmvattenberedning 
eller för att värma upp utomhuspooler. (Lars Andrén 2011) 
	
3.3.3	 Fjärrvärme	
 
Fjärrvärme är ett värmesystem som tar till vara på resurser som annars skulle gå förlorade vilket 
gör systemet till ett väldigt energieffektivt system. I produktionen av fjärrvärme används bland 
annat träavfall och annat biobränsle. Systemet tar även vara på värme som uppstår vid 
elproduktion i kraftvärmeverk eller överskottsvärme från lokala industrier. Fjärrvärme renar 
med andra ord luften och reducerar utsläppen från företagen till miljön vilket gör fjärrvärme till 
ett skonsamt värmesystem för miljön och människan. (Svensk Fjärrvärme, 2017) I Luleå 
används överskottsenergin från SSAB som fjärrvärme (Magnus Johansson, 2016). 
 
Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att 
Sverige lyckades nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet. (Svensk Fjärrvärme, 2017) 
 
Leveranssäkerheten är hög för fjärrvärme. Fjärrvärme kan också produceras småskaligt i 
mindre värmeverk. Detta kallas närvärme. (Svensk Fjärrvärme, 2017) 
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3.3.4	 Vågkraft	
 
Vågenergi är en intermittent energikälla. Detta innebär att kraften som utvinns ur vågorna 
varierar över tid på ett sätt som är okontrollerbart. Det är möjligt att förutspå effekten av energin 
vågorna kommer att generera några dagar i förväg men det är inte möjligt att styra vågorna 
själva. Detta är en oönskad egenskap och nackdelen med de flesta förnyelsebara energikällor 
såsom sol, vatten och vind. På grund av denna osäkerhet anses dessa källor vara oförmögna att 
leverera energi till ett samhälle. (Minesto, 2017) 

  
Ett nytänkande exempel 
Minesto är ett företag som inriktar sig på att utvinna energi från tidvatten och vattenströmmar. 
De har skapat nya sätt att utvinna energi ur tidvatten och vattenströmmar via Deep Green 
Technology.  En turbin appliceras på en drakliknande konstruktion som sänks ner i vattnet där 
en kontinuerlig vattenström påverkar den nedsänka kroppen. På grund av dess unika utformning 
genererar Deep Green en hastighet som är tio gånger snabbare än den befintliga 
vattenströmmen. Hastigheten har ett direkt kubiskt förhållande till andelen kraft kroppen 
genererar vilket medför att en hastighet på tio gånger högre än själva vattenströmmen genererar 
en kraft som är 1000 gånger större. (Minesto, 2017) 
 
På grund av Deep Greens unika egenskaper att öka den relaterande hastigheten är teknologin 
det mest kostnadseffektiva kraftverket på marknaden. Deep Green kraftverket är 10–25 gånger 
lättare i vikt per MW än konkurrerande vattenkraftverk. Kraftverket är enkelt och billigt att 
installera. Det som gör Minestos Deep Green helt unik är förmågan att vara effektiv även i 
svaga vattenströmmar. En stor fördel med teknologin är att tidvatten är i direkt relation till 
jorden-, solen- och månens rörelsebana vilket medför kontinuitet som därmed gör Deep Green 
till en beständig energikälla. Flertalet Deep Green kraftverk kan komma att kopplas samman 
till en kraftverksanläggning där 100 kraftverk tillsammans generar tillräckligt med elektricitet 
för 33 000 hushåll. (Minesto, 2017)  
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3.4	 Rototec	&	Aquashell	
 
Företaget producerar sina produkter i Miniac-Morvan och specialiserar sig inom rotations-
gjutning och teknikdelar. (Rototec, 2017) 
 
Deras produkter består av en flytande konstruktion i plast med tillhörande huskropp. Enligt 
Aquashell är deras produkter fullständigt återvinningsbara för de flytande konstruktionerna. 
(Aquashell, 2017) 
 
Rototec producerar flytmoduler i plast och dessa kroppar tillverkas på ett sätt som kallas 
rotationsgjutning som möjliggör tillverkning i alla olika former. Rototecs flytmoduler gjuts i 
givna mått. 
 
Flytkomponenterna sätts ihop med ett stålchassi med infästningar som utgör en ponton för 
huskroppen. Pontonen är väldigt stabil och de separata flytkomponenterna placeras ut och 
stackas på ett smart och strategiskt sätt innan de kopplas samman med stålchassit för att fördela 
lasten. Flytkomponenterna produceras i två olika storlekar, 565x2272 mm samt 815x2272 mm 
som stackas ihop för att optimera lastutbredningen. Den större flytkomponenten klarar av ett 
lasttryck på 2200 kg. (Admont 2016) 
 
3.4.1	 Test	av	Rototecs	flytkroppar	i	subarktiskt	klimat.	
 
Det utförda testet nedan genomfördes av Ulf Stenman, forskningsingenjör på Luleå Tekniska 
Universitet. All information är hämtad från testrapporten skriven av Ulf Stenman. 
 
Flytkropparna vid namn Flotteur H815 som tillverkas av polyeten har nyligen blivit testade i 
subarktiskt klimat där isens tryckkraft och nötning undersöktes. Norr om det Baltiska Havet 
ansågs vara en lämplig destination för att testa isens påfrestning på flytkomponenterna. Platsen 
där själva testerna utfördes var 150 meter ut från landytan med dom sämsta tänkbara test-
förutsättningarna för att erhålla ett överdimensionerat resultat för att med säkerhet kunna avgöra 
om flytkropparna hanterar det subarktiska klimatet.  
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Figur 3.11: Geografiskt läge där testet utfördes. 
 
Vattendjupet uppgick mot fyra meter där isens tjocklek som omfamnade själva flytkroppen 
uppgick mot en halvmeter och den omkringliggande isytan uppgick mot 3x5 km i enlighet med 
rapporten utförd av Ulf Stenman. 
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Figur 3.12: Mätplatsen i ett väderskyddat område i Luleås skärgård. 
 

 
Figur 3.13: Sektionsbild av isen med tjocklek 500 mm. 
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Klimatet under själva testperioden ansågs vara typiskt klimat för den subarktiska vintern norr 
om det Baltiska Havet. Temperaturväxlingen var stark där isbildningen ägde rum under de 
kallare gradtalen där kvällar och nätter stod för de mest extrema temperaturerna och den största 
isbildningen. Under dagtid låg isen skyddad av ett täckande snölager som hindrade isens 
smältningsprocess.  
 
Flytelement H815 med måtten 815x2272 mm består av två olika plastkonstruktioner som sätts 
ihop med en stålram med åtta olika spännband för att tillsammans utgöra en enhet. Tre lager av 
linjär polyeten av högsta kvalitet utgör ena konstruktionen medan den andra konstruktionen 
består av ett skal fylld med PSE-skum. 
 
En isvak sågades ut på den givna placeringen där testobjektet försiktigt sänktes ned. Objektet 
frös tidigt fast tillsammans med den omgivande isen där endast flytkropparnas underrede hade 
kontakt med vattnet. En betongvikt motsvarande vikten hos ett standardiserat Aquashell 
huskoncept (1 ton) /flytkropp tillsattes som vikt ovanpå testobjektet. Som följd av belastningen 
sänkes flytkropparna 0,5 m ner i vattnet. 
 
En väderstation placerades ovanpå testobjektet för att mäta meteorologiska parametrar som 
temperatur, lufttryck, vindens riktning, vindhastighet och fuktighet. Vattennivån mättes 
kontinuerligt och isens tjocklek och kvalitet mättes veckovis. 
 

  
Figur 3.14: 3D-illustration av testobjekt. 
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Isens påverkan på flytkroppen i form av nötning sker främst i vertikalled då flytkroppen hela 
tiden anpassas efter den oregelbundna vattennivån. Detta medför slitning på ytan av flyt-
komponenten genom friktion då ytorna ständigt är i kontakt med varandra. 
  
Slitning mellan ytorna kan även orsakas av stark vind då detta medför en viss nötning mellan 
element och isvägg genom långsamma mindre rörelser då testobjektets vertikala sidor är relativt 
stora för att fånga upp den starka vinden. 
 
Solsken har även en påverkan på hur stor nötningen på testobjektet blir. Objektets svarta 
vertikala väggar fungerar som absorbenter till den termodynamiska värmen solen strålar ut 
vilket resulterar i att kontaktytan mellan flytkropp och is minskar och därmed även friktionen.  
 
Flytkropparna visade inga tecken på yttre skador gällande både nötning eller istryck då 
elementet var helt intakta efter slutförda tester. 
 

  
Figur 3.15: Flytande komponenterna helt intakt efter utfört test. 
 
Detta indikerar att Aquashells flytelement är lämpade för subarktiskt klimat och är inte känsliga 
för isens påverkan på något sätt. Slutsatsen är att etablering vid nordliga breddgrader är därmed 
möjligt. Den kompletta testbeskrivningen går att finna i bilaga 2. 
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3.5	 Luleå	
 
3.5.1	 Luleå	idag	
	
Luleå är placerat längs Norrlands kust- och slättområde och präglas därmed av läget med 
närheten till vatten. Luleås klimat påverkas även av de lägre altituderna. Detta leder till ett något 
mildare klimat jämfört med städer längre in i länet där avståndet till havet blir allt längre. 
Årsmedeltemperaturen i Luleå är cirka 0,5–1,5 grader Celsius och större delen av nederbörden 
faller under sommarmånaderna. Största snödjupet under vinterhalvåret är i medeltal cirka 70 
centimeter längs kusten. (Länsstyrelsen, 2013). Isens tjocklek i Bottenviken under vinter-
halvåret uppskattas vara mellan 20 och 70 centimeter. (SMHI, 2017) 
 
3.5.2	 Luleå	i	framtiden	
 
Fakta talar för att Luleå kommer bli allt varmare och blötare i framtiden. De tydligaste 
förändringarna i statistiken är att medeltemperaturen för både år och årstider kommer att höjas 
med flera grader under det kommande århundradet. Nederbörden förväntas även att öka med 
åren. Årsmedeltemperaturen förväntas att stiga upp till 3,5 grader Celsius från nuvarande 
medeltemperatur närmare 0,5 grader Celsius. Den största temperaturökningen sker längs 
kusten. De olika årstiderna får ungefär samma temperaturökning men vintern kommer att 
påverkas mest. (Länsstyrelsen, 2013) 
 

3.6	 Den	effektiva	byggnaden	
 
Att skärma av uteklimatet på ett sådant sätt att inomhusklimatet blir hälsosamt och behagligt är 
en av husbyggnadens huvudsakliga uppgifter samtidigt som energihushållningen ska vara så 
god som möjligt. Väggar, golv och tak anses som en byggnads klimatskärmar som bär ansvaret 
att isolera inomhusmiljön mot de klimatbelastningar som kommer utifrån i form av regn, snö, 
vind, solstrålning och varierande temperatur. Andra belastningar huskroppen förväntas klara av 
är ljud-, brandpåfrestningar samt hållfasttekniska belastningar. (Peterson, 2013) 
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3.6.2	 Byggekologi	
 
Förutom att byggnaderna ska uppfylla de krav som ställs på sunda hus som främst fokuserar på 
miljön inomhus ska även byggandet anpassas till utomhusmiljön på sådant sätt att naturen inte 
tar skada. Byggekologi innebär hushållning av resurser, att göra byggandet kretsloppsanpassat 
och att ta de lokala förutsättningarna i beaktning vid själva uppställandet av byggnaden. 
(Peterson, 2013) 
 
Kunskaper för att effektivt och miljövänligt ta till vara på material från tidigare byggnationer 
utvecklas hela tiden samtidigt som större vikt läggs vid tekniker för nybyggande med låg 
miljöbelastning och god kretsloppsanpassning. (Peterson, 2013) 
 
3.6.3	 Energieffektivitet	
 
Byggnadsfysiken spelar en viktig roll och är en betydelsefull kunskap för att möjliggöra 
lösningar med väl isolerade väggar, tak och grunder med små energiförluster, välfungerande 
fuktskydd samtidigt som byggnaden i övrigt ska vara anpassad för låg energiförbrukning. En 
väl utvecklad byggnadsfysik möjliggör effektiva system för uppvärmning, ventilation och 
värmeåtervinning. (Peterson, 2013) 
 
3.6.4	 Funktionskrav	för	byggnaden	
 
Övergripande funktionskrav ställs på byggnader som innefattar energihushållning, effektiv 
energianvändning och god fuktsäkerhet. Dessa krav preciseras ytterligare i delkrav, för 
byggnaden och dess olika delar till något som kallas byggnadstekniska funktionskrav. Viktiga 
funktioner som måste uppfyllas är fuktskydd, värmeskydd, regnskydd, vindskydd samt tjäl-
skydd. (Peterson, 2013) 
 
För planering och dimensionering är målet att skapa byggnader med en god inomhusmiljö med 
komfortabelt och hälsosamt klimat med en god energihushållning och beständighet med en 
rimlig miljöbelastning som samtidigt tar hänsyn till estetiska- och stadsplanetekniska aspekter. 
(Peterson, 2013) 
 
Generella funktionskrav är en typ av egenskapskrav för byggnader som ska uppfyllas. Dessa 
krav kan jämföras med de EU-krav som definieras som byggnadskrav. Dessa funktionskrav 
preciseras i krav som har med både värme och fukt att göra, även om värme- och fuktfunktionen 
i hög grad är beroende av- och påverkar varandra sinsemellan. (Peterson, 2013) 
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4	 EMPIRI	
 
 
 
Här presenteras genomförda undersökningar i samband med studien i form av intervjuer, 
studiebesök och platsinventering. Intervjuerna varade approximativt 30 minuter vardera i 
dialogform. Transkription av intervjuerna hittas i bilaga 4. 
 
4.1	 Intervjuer	
 
4.1.1	 Luleå	Kommun	
 
Johanna Dingertz, Fastighetssamordnare, Luleå Kommun 
Datum: 2016-11-21 
 
Av intervjun med Johanna Dingertz framgick det att det råder kraftig bostadsbrist i Luleå idag. 
Enligt Johanna Dingertz och kommunen har det byggts alldeles för lite bostäder och därför 
finns nu planer att bygga 1500 nya bostäder i Luleå mellan åren 2015–2018. Det ska även 
byggas 6000 nya bostäder i Kronandalen som förväntas stå färdiga inom de kommande tio åren. 
 
Johanna tycker det är bra att påvisa möjligheten med att nyttja även vattenytan som alternativ 
till grundläggning på fast mark. Hon känner till att det finns flytande bostäder bland annat i 
Stockholm och tycker det skulle vara applicerbart även här. Däremot tror hon att flytande 
bostäder kan vara lite dyrare än byggnader på mark. Johanna tror att flytande bostäder kommer 
vara av väldigt stort intresse bland människor i staden men på grund av att priset förmodligen 
är lite högre kommer det att attrahera en smalare målgrupp. 
	
4.1.2	 Svenska	kyl-	och	värmepumpsföreningen	
 
Anne-Lee Bertenstam, Teknisk Expert, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 
Datum: 2016-11-25 
 
Av intervjun med Anne-Lee Bertenstam framgick det att sjövärme inte är så vanligt 
förekommande i Sverige idag och att det förmodligen beror på bristande tillstånd från 
kommunen eller blottad kollektorslang vilket alltid medför en risk. Fördelen med sjövärme är 
att det är väldigt effektivt och fungerar i princip likadant som bergvärme. Villan blir fullständigt 
självförsörjande med sjövärme och är ett mycket billigare alternativ till bergvärme då ingen 
borrning behövs. 
 
Den stora nackdelen med sjövärme är att kollektorslangen ligger oskyddad på havsbotten och 
risken för att ett ankare eller annat skulle slita sönder slangen finns alltid där. 
 
En möjlighet för flytande bostäder är att sjövattnet tas in direkt i byggnaden istället för att 
använda en oskyddad sjökollektor. Då ligger värmepumpen i direkt anslutning till vattnet och 
tar in det varma vattnet från en sida av huset och lägger tillbaka det kalla vattnet på andra sidan 
av huset. 
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4.1.3	 Luleå	Energi	
 
Magnus Johansson, Chef för Värme och Kyla, Luleå Energi 
Datum: 2016-11-29 
 
Av intervju med Magnus Johansson framgick det att nästan all byggnation i centrala Luleå 
försörjs med fjärrvärme som kommer från SSAB:s överskottsvärme. I Norra Hamn är all 
befintlig byggnation fjärrvärmeförsörjt enligt Magnus Johansson och det är möjligt att ansluta 
även flytande byggnation då detta redan görs. Ett exempel på detta är isbrytarna som försörjs 
med fjärrvärme. Väl isolerade ledningar förhindrar frysrisk. Fördelar med fjärrvärme är att det 
är både kostnadseffektivt och resurseffektivt.  
 
Elen i Luleå är förnyelsebar energi från Luleälven. Flytande byggnation kan kopplas till 
kommunalt elnät via en landström eller landkraftsanslutning som ofta görs med fartyg. 
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4.2	 Studiebesök	
 
4.2.1	 BoxModul	
 
Ett studiebesök gjordes hos BoxModul AB i Piteå för att undersöka möjligheten till att använda 
deras sandwichväggar i vårt arbete.  
 
Enligt BoxModul är det möjligt att bygga fasader i två plan med deras väggpaneler. Det är även 
möjligt att bygga stora ytor med hjälp av moduler till ett högre pris än ett standardbygge. 
 
Material och tillverkning 
BoxModuls väggelement består mestadels av glasfiber och polyuretan. Isoleringen som 
används heter XPS och EPS. Väggar och tak sätts ihop och limmas i fabriken i modul- och 
containerformat. 
 
Materialet är motståndskraftigt mot fukt eftersom det är tillverkat av plast och väggfasaderna 
kan enkelt renoveras eller repareras vid eventuell skada genom inplastning. Materialet är väldigt 
brännbart på grund av att stora mängder insprängd luft finns i materialet. Detta leder till att 
väggen smälter och kollapsar vid eventuell brand. 
 
BoxModul anser att prismässigt blir det väldigt dyrt att bygga dessa flytande bostäder med 
deras väggelement på grund av de korrigeringar och väggtillägg som krävs för att hålla de BBR-
krav som bostäder måste klara av. 
 
Utsidan av väggen kan kläs med en konstgjord stenfasad gjord av glasfiber eller målas efter 
önskemål.  
 
Miljöaspekt 
BoxModuls produkter har ingen större miljöpåverkan vid själva produktionen. Däremot kan 
basmaterialen som BoxModul använder sig av orsaka en viss miljöpåverkan vid själva 
framställandet av dessa. Efter förbrukad tid avfallshanteras XPS:en som energiåtervinning. 
Laminatskivorna som placeras på själva isoleringen skickas till deponi på grund av den höga 
glashalten i materialet. 
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4.2.2	 Lindab	
 
Mötet hölls med Kenneth Palo, processutvecklare på Lindab AB i Luleå våren 2017. 
Inledningsvis presenterades arbetet som skulle genomföras. Därefter observerades 
produktionens alla moment från hopsättning till färdig vägg.  
 

 
Figur 4.1: Väggarna pressas direkt efter limning. 
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Figur 4.2: Väggen längdanpassas efter kundens ändamål. 
 
 
 

 
Figur 4.3: Väggarna staplas för paketering. 
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Figur 4.4: Väggen testas genom tryckbelastning för att se om väggen håller kraven. 
 
 
Lindabs grundprincip är en sandwichvägg med mineralull i olika densitet och tjocklekar som 
isolering. På vardera sida av isoleringen appliceras en valfri plåt som fästs via ett starkt lim. 
Elementen sammanfogas med hjälp av en hane och hona som isoleras med hjälp av en 
gummikabel. 
 



	 33 

 
Figur 4.5: Bilden ovan illustrerar hur en hane och hona sammankopplas med en gummislang 
som tätning. Centrerat i bilden visas mineralullen. 
 
 
Material 
Lindab producerar även väggar med EPS som isolering istället för mineralull. EPS, som ofta 
går under namnet frigolit sänker väggens värmegenomgångskoefficient avsevärt men detta var 
inte av intresse för examensarbetet på grund av EPS-plastens bristande brandegenskaper. 
Produkten lämpar sig därmed inte som material till bostadsbyggande. 
 
Lindab anses vara det företag som levererar den tätaste panelen på marknaden när det kommer 
till sandwichväggar. Deras väggar har goda egenskaper och är motståndskraftiga mot både fukt 
och brand. 
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Miljöpåverkan 
Miljön är en viktig del i Lindabs produktion. Höga krav ställs på företag i branschen och Lindab 
har en miljöcertifiering ISO 14001:2015 och en kvalitetscertifiering ISO 9001:2015. 
  
Stålpanelerna är fullständigt återvinningsbara som företaget använder sig av. Mineralullen 
skickas till deponi efter förbrukad tid. Limmet som används vid produktionen är ofarlig. 
Företaget gör kontinuerliga miljöanalyser för att ständigt förbättra företaget ur ett 
miljöperspektiv. 
 
Praktiken 
När väggelementen levereras till bygget sätts dessa ihop på plats. Hål för fönster och dörrar 
fräs- eller skärs ut på bygget, i deras egen produktionslokal eller hos en inhyrd monteringsfirma. 
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4.3	 Inventering	av	Luleås	lämpliga	vattenspeglar	
	
För att hitta den mest passande lokaliseringen för etablering av de flytande bostäderna 
genomfördes en inventering av de områden som ansågs lämpliga. 
	
4.3.1	 Södra	hamn	
	

	
Figur 4.6: Kartbild över området Södra Hamn hämtad från Google Maps. 
	
Fördelar: 
+ Ej exploaterat 
+ Unik havsutsikt 
+ Centrumnära med avskildhet 
+ Finns planerade visioner 
 
Nackdelar: 
- Luleås baksida 
- Oskyddat 
- Oattraktivt område 
	
  



	 36 

4.3.2	 Stadsviken/Norra	hamn	
 

 
Figur 4.7: Kartbild över området Stadsviken och Norra Hamn hämtad från Google Maps. 
 
Fördelar: 
+ Centralt 
+ Skyddat från öppet hav 
+ Fin atmosfär 
+ Exploaterat 
+ Rikt kulturliv 
+ Exklusiv utsikt 
+ Ökad tillgänglighet för vattensporter 
 
Nackdelar: 
- Svårplacerat på grund av befintlig exploatering 
- Trafikbuller 
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4.3.3	 Skurholmsfjärden	
 

 
Figur 4.8: Kartbild över området Skurholmsfjärden hämtad från Google Maps. 
 
Fördelar: 
+ Skyddat område 
+ Stadsnära 
+ Koppla samman stadsdelar 
 
Nackdelar: 
- Trafikbarriärer 
- Begränsad marin aktivitet 
- Begränsat båtliv 
- Inte lika exklusiv utsikt 
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4.3.4	 Skutviken	
 

 
Figur 4.9: Kartbild över området Skutsviken hämtad från Google Maps. 
 
Fördelar: 
+ Stadsnära 
+ Skyddad av barriärer 
+ Entré för Bodenvägen 
 
Nackdelar: 
- Innesluten av vägar 
- Trafikproblem som behöver lösas 
- Svårt att koppla till befintlig bebyggelse 
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4.3.5	 Björkskatafjärden	
 

 
Figur 4.10: Kartbild över området Björkskatafjärden hämtad från Google Maps. 
 
Fördelar: 
+ Passande för studentbostäder 
+ Knyter samman med Klintbacken 
 
Nackdelar: 
- Rubbar ekosystemet 
- Industriområde 
- Ingen exklusiv utsikt 
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4.3.6	 Björsbyfjärden	
	

	
Figur 4.11: Kartbild över området Björsbyfjärden hämtad från Google Maps. 
 
Fördelar: 
+ Integrerar Björkskatan med Porsön 
+ Bra för studentbostäder 
 
Nackdelar: 
- Dålig tillgänglighet 
- Långt från centrum 
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5	 BYGGNADSPROGRAM	
 
 
 
För att framställa ett förslag för en flytande bostad har ett program utvecklats som presenteras 
i detta avsnitt. Programmet utvecklades för att avgränsa och styra gestaltningens utseende och 
innehåll. 
 
5.1	 Funktionskrav	
 
Det ska gestaltas bostäder på de givna flytfundamenten. Gestaltningen ska vara 
uppseendeväckande med modern och tilltalande arkitektur. Byggnaden ska ta tillvara på 
utsikten med mycket fönsterytor och öppen planlösning. 
 
Byggnadens utformning ska vara så kompakt som möjligt med två rum och kök och ta upp så 
lite vattenyta som möjligt med ett handikappanpassat bottenplan. Varje våning ska inte 
överskrida 35 kvadratmeter. 
 
Byggnaden ska utformas i ett eller två plan med stora terrassytor för utomhusvistelse. Tillgång 
till parkeringsplats för båt skall finnas till respektive bostad. 
 

5.2	 Tekniska	krav	
 
5.2.1	 Material	
 
För att vara hållbart är materialvalen en viktig del i skapandet av ny byggnation. I första hand 
ska materialvalen vara miljövänliga och hållbara ur ett längre perspektiv. Materialen skall 
kunna återvinnas till största mån eller återanvändas innan deponering. Materialvalen ska vara 
tåliga mot fukt, is och vind. 
 
BBR har särskilda krav på byggnader i klimatzon I. Geografiskt hamnar Norrbottens län under 
denna klimatzon. Kraven på U-värde på små bostäder i klimatzonen med en kvadratmeteryta 
mellan 50–100 m2 visas i tabellen nedan. 
 

!" Ej elvärmda byggnader. Elvärmda byggnader med Atemp <50 m2 
U$%& 0,13 
U'ä)) 0,18 
U)*+' 0,15 
U,ö./$01 1,30 
U2$$013ö11 1,30 

Figur 5.1: Tabell med BBR:s krav på u-värde. 
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5.2.2	 Energiförsörjning	
 
Förnyelsebara energiförsörjningsmetoder är att föredra för att reducera miljöpåverkan från 
byggnadsdelarna genom minskade elkostnader och effektivare energianvändning. Förnyelsebar 
energi kan bidra till att göra byggnaden mer flexibel. Naturliga förnyelsebara energikällor som 
de flesta känner till är vindkraft, vågkraft och solenergi. 
 
Största delen av energin i Luleå utvinns ur vattenkraft vilket gör energiförsörjning med denna 
typ av energi hållbar ur ett systemperspektiv och är av den anledningen en alternativ försörjning 
för byggnadskomponenterna. Bostäderna kan försörjas med förnyelsebar el eller kopplas till 
det offentliga elnätet. 
 
5.2.3	 Avloppshantering	
 
Respektive byggnadsvolym ska vara utrustad med en egen pumpstation. Spillvattnet leds till 
det kommunala VA-nätet med hjälp av pumpstationerna från varje byggnadsvolym. 
 
Om avståndet till det kommunala nätet blir för långt kan det lösas genom en gemensam 
samlingsbrunn eller avloppspumpstation för vidare koppling mot det kommunala VA-nätet.  
 
5.2.4	 Tillgänglighet	
 
Varje bostad ska vara fristående och sammankopplad med en gemensam brygganordning. 
Bostäderna ska vara miljövänliga och innehålla flexibla och förnyelsebara energilösningar. 
 
Enheterna ska vara flyttbara vilket innebär möjlighet till enkel frånkoppling från brygga vid 
behov av flytt. Bostäderna ska enkelt kunna lyftas via kran till båt och transporteras till önskad 
destination. 
 
Sommartid ska det inte vara några problem med tillgängligheten till bostäderna då 
brygganordningen ska vara två meter bred vilket underlättar förflyttning för både fotgängare 
och rörelsehindrade. Vintertid kan medföra både isbildning och halkrisk för människor i rörelse 
på bryggan. Problemen med is kan åtgärdas via kontinuerlig skottning och sandning av brygga 
eller installation av värmeledning i bryggan för att förhindra isbildning helt och hållet. Det är 
vanligt förekommande att städer använder sig av uppvärmda gator för att förhindra isbildning, 
Storgatan i Luleå är ett sådant exempel. 
 
Alla ritade planlösningar ska vara tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade på botten-
våningen i enlighet med kraven ställda av BBR och PBL.  
 
5.2.5	 Placering 
 
Skulle pontonerna placeras ut till havs är dyningar oundvikligt på grund av vattnets långa 
rörelser och pontonens flytande egenskaper. Av denna anledning ska dessa pontoner placeras 
ut i skyddade lägen för att undvika rörelser i största mån. Hamnområden och liknande är därför 
lämpliga etableringsområden för bostäderna där vågor inte märkbart kommer att påverka 
flytkroppen. För att på bästa sätt utnyttja den angivna platsen ska en genomtänkt placering av 
bostäderna prioriteras för att ta tillvara på så mycket ljusinsläpp och utsikt som möjligt. 
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6	 RESULTAT	
 
 
 
Detta avsnitt presenterar resultatet utifrån byggnadsprogrammets ställda krav och beskriver 
gestaltningsförslagets utformning med tillhörande byggnadsmoduler. 
 

6.1	 Tekniska	lösningar	
 
6.1.1	 Väggar	
 
Den vägg som förslagsvis kan användas heter P-MW LIGHT och är en av Lindabs AB 
mineralullspanel. Väggen består av ett lager mineralull som innesluts av ett skikt stål på vardera 
sida av isoleringen. På grund av väggens låga U-värde och andra positiva byggnadsfysikaliska 
egenskaper som brandmotstånd och fukttålighet ansågs väggen lämplig för ändamålet. Väggen 
kan levereras i olika tjocklekar beroende på krav. Väggens rekommenderade tjocklek är 240 
mm med ett beräknat U-värde på 0,16 W/m2K. Väggen bemöter BBR:s krav för brand och har 
brandklass EI60. (BBR) För mer information om väggarna se Lindabs väggkatalog på deras 
hemsida. 
 
6.1.2	 Tak	
 
De tak som kan användas för denna flytande bostad är ett konventionellt plant plåttak med 
stålstomme. Detta typ av tak är lätt och upprätthåller kraven på u-värde från BBR. Ett lämpligt 
exempel på detta är Isovers tak LI:82 som består av en bärande TRP-plåt med 240 mm tjockt 
skikt glasullsisolering. Väggens beräknade U-värde är 0,12 W/m2K. (Isover, 2017) 
 
 

 
Figur 6.1: Illustration av tänkbar takmodul. 
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6.1.3	 Bjälklag	
 
Förslagsvis kan Isovers glasullsisolerade MS:01 stålbjälklag med bärande TRP-plåtar och C-
balkar användas som mellanbjälklag i bostaden. (Isover, 2017) 
 

 
Figur 6.2: Illustration av tänkbar bjälklagskonstruktion 
 
Bottenbjälklaget för den flytande bostaden kan vara en bottenkonstruktion i stål med isolering 
som sedan fuktsäkras med ett ytskikt på vardera sida med exempelvis laminat i olika varianter. 
Detta för att få en lätt och stark konstruktion för bjälklaget. 
 
Förslagsvis kan då liknande konstruktion som mellanbjälklaget från Isover användas som 
bottenbjälklag med fuktsäkrad botten. 
 
6.1.4	 Fönster	och	ytterdörrar	
 
Vilka konventionella fönster eller ytterdörrar som helst kan användas i bostaden såvida de 
klarar av de krav som ställs av BBR för U-värde i subarktiskt klimat. U-värde för fönster och 
ytterdörrar får inte överskrida 1,3 W/m2K. (BBR) 
 
6.1.5	 Dockning	
 
Villorna kan förankras till brygganordningen med hjälp av ett dockningssystem vid namn 
DualDocker. Dockningssystemet absorberar vibration och rörelser utan tidsfördröjning vilket 
medför att dockningssystemet hela tiden anpassar sig efter vattennivån och vågor även i kritiska 
förhållanden. Dockningsanordningarna är fullständigt mekaniska vilket betyder att inga externa 
energikällor, oljor, gaser eller dylikt används för teknikens funktion. DualDocker är en säker 
och stabil konstruktion som orsakar endast minimal rörelse för de boende i det flytande 
bostäderna. Anordningen är underhållsfri och ytskiktet på konstruktionen består av anodiserat 
aluminium som gör dockningsanordningen väldigt motståndskraftig mot yttre påfrestningar 
orsakade av saltvatten och solljus. 
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Figur 6.3: Illustration av DualDockers förankringssystem. (DualDocker, 2017) 
 
DualDocker anpassar dockningsarmarnas mått efter behov. Livslängden uppskattas till ett 
minimum på 10 år helt utan underhåll för konstruktionens alla olika delar. 
 
Tekniken är väldigt miljövänlig vid bruk då anordningarna är ljudlösa och självförsörjande. 
Anordningarna placeras ovanför vattenytan och medför av den anledningen ingen negativ marin 
miljöpåverkan. (DualDocker, 2016) 
  

 
Figur 6.4: Illustration av DualDockers förankringssystem. (DualDocker, 2017) 
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6.1.6	 Värme-	och	elförsörjning	
 
Sjövärme är att föredra som värmeförsörjningsmetod för bostäderna eftersom det är en 
förnyelsebar energikälla som dels bidrar till byggnadens flexibilitet genom portabla 
kollektorslangar på sjöbotten och för att det redan används för flytande bostäder. Villa Näckros 
är ett exempel på detta. Bostaden kan kopplas till det kommunala elnätet via installationer 
genom bryggan. 
 
6.1.7	 Flytkropp	
 
Vi fick förfrågan om att skriva ett gestaltningsarbete för Aquashell med tillhörande flytkroppar 
från Rototec i subarktiskt klimat. Detta är anledningen till varför just dessa flytmoduler används 
i arbetet och varför inga andra flytfundament undersökts. 
 
Rototec producerar flytmoduler i plast och dessa kroppar tillverkas på ett sätt som kallas 
rotationsgjutning som möjliggör tillverkning i alla olika former. Rototecs flytmoduler gjuts i 
givna mått. 
 
Flytkomponenterna sätts ihop med ett stålchassi med infästningar som utgör en ponton för 
huskroppen. Pontonen är väldigt stabil och de separata flytkomponenterna placeras ut och 
stackas på ett smart och strategiskt sätt innan de kopplas samman med stålchassit för att fördela 
lasten. Flytkomponenterna produceras i två olika storlekar, 565x2272 mm samt 815x2272 mm 
som stackas ihop för att optimera lastutbredningen. Den större flytkomponenten klarar av ett 
lasttryck på 2200 kg. Mer detaljerad information om dimensionerna för dessa går att finna på 
Rototecs detaljritning i bilaga 3.  
 
Flytfundamentens livslängd uppskattas till 10–15 årm och villorna ska enkelt kunna lyftas ur 
vattnet med hjälp av lyftkran för reparation eller byte av flytelementen vid eventuell skada. 
Mest kostnadseffektivt är utbyte av skadade element. (Stenman 2016) 
 
Rototec har en miljöprofil med en miljövänlig produktion med fullständigt förbränningsbara 
flytkomponenter där all energi kan utvinnas med förbränning till vatten och koldioxid. Vid 
förbränning av Aquashells flytkomponenter frigörs inga skadliga ämnen till naturen. (Stenman 
2016) 
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6.1.8	 Vatten	och	avlopp	
 
Det kommunala VA-nätet i Luleås Norra Hamn kan kopplas till villorna via en gemensam 
ledning genom brygganordningen. För att ansluta de flytande bostäderna kommer det att krävas 
ett tryckavlopp. Varje villa kommer att vara utrustad med en pumpstation för hantering av 
avloppsvattnet. Pumpning av uppkommande spillvatten kommer att vara nödvändig då 
självfallsledning inte är aktuell. 
 
Beroende på placering av villorna kan avloppshanteringen se annorlunda ut. Vid fall där 
anslutning till det kommunala VA-nätet inte är sannolikt kan istället avlopps- och spillvattnet 
dras till en gemensam samlingsbrunn placerad på land för vidare inkoppling till det kommunala 
VA-nätet. 
 
De blåmarkerade ytorna markerar kommunens framtida tänkbara etableringsområden för 
bostäder och arbetsplatser. Den röda linjen markerar i grova drag vart den befintliga 
huvudledningen för VA ligger placerad. 
 

 
Figur 6.5: Illustration av kommunens etableringsplaner för Norra Hamn. (Luleå Kommun, 
2013) 
 
Som bilden illustrerar är Norra Hamn redan förarbetad och anslutningsmöjligheter finns redan 
implementerade i området vilket förenklar anslutningen till fast mark. 
  

Utdrag ur områdesrekommendationer 
antagen av fullmäktige 27 maj 2013. 

Blått område=Nytt område för bostäder och arbetsplatser 

Röd linje=Tänkbar anslutning av dricksvatten samt 
tryckavlopp till befintliga ledningar. 
Särtaxa tillämpas i sådana här anslutningsfall. 
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6.2	 Gestaltningsprocessen	
 
6.2.1	 Idén	
 
Ett koncept utvecklades och utgångspunkterna som stod mest centrerat var uppseendeväckande 
arkitektur, hållbarhet, samspel mellan byggnad och natur, ekovänlighet, samt kompakthet och 
framlyftandet av vattennära känsla. 

Stora fönsterytor skulle ingå i bostäderna. Det har diskuterats mycket om solceller, vågenergi 
och andra förnyelsebara energiförsörjnings-metoder genom hela projektet men under detta 
skede prioriterades dessa bort. 

Det togs fram idéer på både en-planare och två-planare i detta skede som arbetades vidare med 
och presenteras i nästa skede.   

6.2.2	 Skisser	
 
Till en början skissades väldigt många idéer. I många av skisserna gick det att finna 
gemensamma nämnare och utifrån det lyftes två ofullständiga gestaltningsskisser fram. Dessa 
vidareförädlades sedan med planlösningar och fasader för att skapa en mer exakt bild över hur 
förslagen såg ut. Därefter presenterades dessa ritningar som illustreras i figur 6.9 och 6.10 för 
handledare för konstruktiv kritik och rådgivning. Utifrån detta skapades ett tredje förslag som 
förfinades ytterligare till ett slutgiltigt förslag. 
 
 

 
Figur 6.6: Tidiga skisser. 
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Figur 6.7: Tidiga skisser. 
 
 

 
Figur 6.8: Tidiga skisser på planlösningar. 
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I tidigt skede skapades idén av en handikappadanpassad en-planare för att öka tillgängligheten 
för så många människor som möjligt. Ritningen nedan illustrerar ett av våra ritningsförslag som 
sedan valdes bort. Förslaget valdes bort på grund av att planlösningen inte var tillräckligt öppen 
och för att en en-planare tog upp mer plats på vattenytan än vad en bostad i två plan kan göra. 

  
Figur 6.9: Ej färdigställt och bortvalt ritningsförslag på handikappanpassad en-planare. 
 
Ett annat förslag gestaltades för att undersöka möjligheterna med en bostad med två 
våningsplan och vilka fördelar det kan medföra. Förslaget nedan är ett tidigt ritningsförslag som 
valdes bort. Förslaget valdes bort på grund av trångt vardagsrum och outnyttjad yta. 

 
Figur 6.10: Ej färdigställt och bortvalt ritningsförslag på två-planare i tidigt skede.  
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6.2.3	 Slutgiltigt	ritningsförslag	
 
Detta är det förslag som valdes att gå vidare med. Detta förslag är uppseendeväckande på grund 
av sin unika placering på vattenytan i Luleås mest centrala hamn och att de skulle kunna bli de 
första flytande bostäderna i Luleå. Förslaget har en öppen planlösning med stora fönsterytor 
som tar tillvara på utsikten. Planlösningen nyttjar ytorna på ett bättre sätt än tidigare förslag och 
stora terrassytor inklusive en takterrass finns tillgängliga för de boende. 
 
Hela bostadens bottenplan är handikappanpassad med öppen planlösning och med ett komplett 
kök. Både sovrum och badrum på plan två är handikappanpassade. Vardagsrummet och 
matplatsen innesluts av stora fönsterytor för att integrera inne- och utemiljön men också för att 
förstärka känslan av marint boende. 
 
Det finns mycket utomhusytor tillgängliga vilket gör det enklare att vistas utomhus både på en 
altanyta utanför sovrummet och en takterrass som går att nyttja för rekreation under varmare 
perioder. Cirkulära fönster i badrummet som efterliknar båtfönster förstärker en marin känsla 
som en flytande bostad på vattnet bör ge.   
 

 
 Figur 6.11: Entréplan Figur 6.12: Plan 2 
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Solceller valdes bort för att öppna upp 
möjligheten för utomhusvistelse på byggnaden. 
Tanken bakom takterrassen var att skapa en yta 
avsedd för avkoppling eller annan social 
rekreation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.13: Takterrassen 
 
 

 
Figur 6.14: Sektionsritning på det vinnande förslaget. 
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Figur 6.15: 3D-illustration av bostaden på marint område av Victor Dharsana. 
 

 
Figur 6.16: 3D-illustration av sovrummet med utsikt mot vattnet av Victor Dharsana. 
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Figur 6.17: 3D-illustration av vardagsrummet av Victor Dharsana. 
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Figur 6.18: Förslag på hur bostäderna kan se ut på marint område av Mattias Edberg. 
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Figur 6.19: 3D-illustration av sovrummet vid solnedgång av Mattias Edberg. 
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Figur 6.20: 3D-illustration av sovrummet vid solnedgång av Mattias Edberg. 
 
6.2.4	 Placering	
 
Efter utförd inventering av tänkbara vattenspeglar har platsen Norra Hamn/Stadsviken valts 
som lämpligt etableringsområde i Luleå för flytande bostäder på grund av platsens geografiska 
läge och dess potential för utveckling. Platsens väderskyddade läge och begränsning av 
isrörelse och horisontellt istryck är också tre starkt bidragande faktorer till varför platsen är 
lämplig för exploatering. Folkströmmarna i Luleås Norra Hamn är under sommarmånaderna 
stor och människor vistas på platsen för att ta del av utsikten och för ett socialt dags- och 
kvällsliv. Enligt kommunen är Norra Hamn ett av de mest välbesökta promenadstråken i Luleå 
under sommaren (Luleå Kommun, 2017). Det är främst den södra och västra delen av hamnen 
som nyttjas idag medan den östra delen inte nyttjas alls. Planer för byggnation av bostäder och 
arbetsplatser finns redan för området enligt kommunen. Figur 5.4 illustrerar detta med en blå 
markering. Denna sida är därmed lämpad för etablering av flytande bostäder och med erfarenhet 
från det test som nämndes i litteraturstudien anses platsen med säkerhet vara ett lämpligt 
etableringsområde för Rototecs flytande element utan påkänning från is.  
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Figur 6.21: Situationsplan över valda etableringsområdet. De tre olika färgerna 
representerar tre olika hustyper, gul illustrerar figur 6.9, grön illustrerar figur 6.10 och 
orange illustrerar det valda slutgiltiga förslaget. 
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7	 DISKUSSION	&	SLUTSATSER	
 
 
 
Detta avsnitt diskuterar hur väl det slutgiltiga gestaltningsförslaget bemöter de ställda 
underfrågorna med stöd av empirin och litteraturstudien för att kunna besvara huvudfrågan.  
	
7.1	 Underfrågor	
 
Vilka vattenytor anses speciellt lämpliga i Luleå för etablering av en sådan bostad? 
 
Skyddade lägen anses speciellt lämpliga för flytande bostäder. För att öka stabiliteten och 
minska mikrorörelserna i byggnaden är det rekommenderat att välja skyddade lägen där både 
vind och vågrörelser är begränsade. En åtgärd för att minimera vågrörelser kan vara vågbrytare. 
Vågbrytare är en typ av utfyllnad som placeras längre ut i havet för att minska vågornas 
omfattning. Det är svårt att undvika mikrorörelser helt och hållet med en flytande bostad. Det 
kommer alltid finnas en risk att minimala rörelser påverkar människorna i bostaden. Luleås 
Norra Hamn är ett relativt skyddat länge och är därför en lämplig plats för etablering av flytande 
bostäder av denna typ. 
 
Efter genomförd inventering av Luleås vattenspeglar valdes Norra Hamn som område för 
flytande bostäder. Norra hamn är ett skyddat område som är både centralt beläget och vackert. 
Enligt Luleå kommun finns det även planer för exploatering av området och enligt figur 6.5 
finns det redan befintliga kopplingsmöjligheter till både kommunalt dricks- och avloppsvatten 
i området. Detta gör platsen lämplig för etablering av flytande bostäder då bostäderna är 
beroende av kommunalt VA-nät. 
 
Den situationsplan som presenterats i resultatet visar en tänkbar lösning för hur bostäderna kan 
placeras ut i Norra Hamn för att ta tillvara på så mycket utsikt och ljusinsläpp som möjligt. 
Detta kan vara startskottet för marint boende i Luleå som inte bara bidrar till att minska 
bostadsbristen utan även öppnar upp möjligheterna för ett nytänkande och modernt 
boendekoncept i Luleå. 
 
Ett problem som kan tänkas uppstå vid Norra Hamn är buller från trafik på Bodenvägen. 
Kommunen har redan befintliga planer på exploatering av området med flerbostadshus och 
kontor. För liknande bostäder brukar bullerproblemen hanteras genom att använda tjockare 
väggar längs den mest utsatta fasaden för buller. Detta är svårare i detta fall då de flytande 
bostäderna är små och utspridda. Åtgärder för buller kan vara bullerplank då detta reducerar 
bullernivån men till en bekostnad av skymd utsikt för biltrafikanter som närmar sig centrum via 
Bodenvägen. Däremot om kommunen skulle välja att realisera sina planer för byggnation längs 
kanten av Bodenvägen skulle dessa byggnader själva fungera som ett bullerskydd från väggen 
och då skulle de flytande bostäderna inte påverkas lika mycket av bullernivån från vägen.  
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Vilka byggnadsmoduler och energiförsörjningsmetoder är lämpliga för en flyttbar och hållbar 
bostad?  
 
Byggnadsmoduler 
Väggar, golv och tak är en byggnads klimatskärmar som bär ansvaret att isolera inomhusmiljön 
mot de klimatbelastningar som kommer utifrån i form av regn, snö, vind, solstrålning och 
varierande temperatur. (Peterson, 2013) Av den anledningen lades mycket fokus på just dessa 
byggnadsdelar som beskrevs i resultatet.  
 
Byggnadsfysiken spelar en viktig roll och är en betydelsefull kunskap för att möjliggöra 
lösningar med väl isolerade väggar, tak och grunder med små energiförluster samtidigt som 
byggnaden i övrigt ska vara anpassad för låg energiförbrukning. (Peterson, 2013) De valda 
byggnadsdelarna är anpassade för låg energiförbrukning med hjälp av sin goda isolering och 
låga u-värde som presenteras i resultatet.  
 
Väggarna som valts i arbetet har lågt u-värde vilket är en positiv egenskap för byggnader i kallt 
klimat. Väggarna har låg vikt och anses vara väldigt fukttåliga då väggarna består av mineralull 
och plåt som täcks av ett skyddande lager färg. Väggarna används som byggnadsmoduler i både 
tvätthallar och byggnader vid den norska kusten. Därför anses dessa väggar vara lämpliga för 
en flytande bostad. Både plåt och mineralull är brandtåliga material vilket gör väggen 
motståndskraftig mot brand. Under studiebesöket framgick det även att väggarna produceras 
snabbt och i stora mängder vilket är en ekonomisk fördel. 
 
De tak och bjälklag som förslagsvis går att använda i bostaden är båda från Isover.  Båda har 
goda U-värden som är viktigt framförallt i subarktiskt klimat under extrema vintertemperaturer. 
Likt väggarna består både takets och bjälklagets konstruktion av mineralull och plåt som stärker 
byggnadens motstånd mot brand och gör den lätt och stark. 
 
Det undersöktes i början om lättbetong var lämpligt som material för bottenbjälklag, men detta 
var inte att föredra då det kan finnas skjuvning och viss rörelse i konstruktionen. Lättbetong är 
ett statiskt material och är därför inte så lyckat att använda i det här sammanhanget. (Öhman, 
2017) 
 
DualDocker har låg vikt och är en fullständigt mekanisk konstruktion. Med dualdockers flexibla 
dockningssystem är det möjligt att enkelt koppla loss byggnaden för att sedan transporteras 
vidare via båt eller pråm till ny dockningsplats. Bostaden kan egentligen kopplas till vilken 
båtbrygga som helst då dualdockers system går att koppla till i stort sett vilken brygga som 
helst. Detta bidrar till bostadens flexibilitet då det förenklar flyttningsprocessen. DualDocker 
används idag för båtar, bryggor och flytande bostäder. Därför kan systemet med säkerhet 
användas för den flytande bostaden som gestaltats i arbetet. (DualDocker, 2016) 
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Energiförsörjningsmetoder 
Det finns flera olika miljövänliga och flexibla alternativ för energiförsörjningssystem att tillgå 
på marknaden idag som kan implementeras i de flytande bostäderna. 
 
Solceller är ett exempel som är både förnyelsebar och flexibelt då de installeras på själva 
bostaden. Användningsområdet för solanvändning för småhus är flera. Vanligast är så kallade 
kombisystem där solvärmen kombineras med andra energislag via en ackumulatortank (Andrén 
2011) vilket var något som ansågs som ett lämpligt alternativt för bostaden i Norra Hamn. 
Solceller togs med i tidiga skisser och ritningar men efter en intervju med Luleå Energi så 
bestämdes det att solceller inte skulle vara med i förslaget. Anledning till varför det valdes bort 
var dels för den nordliga placeringen för bostaden men även för att den svenska marknaden för 
solceller är relativt liten då den installerade effekten i Sverige uppstiger till endast 3–4 MW. 
(Energimyndigheten, 2004) Solceller ska kunna komplettera byggnaden som tillval precis som 
Aquavilla erbjuder sina kunder. (Aquavilla, 2017) 
 
Ett annat alternativ för förnyelsebar energi är vågkraft som likt solenergi är en intermittent 
energikälla. Minesto är ett företag som presenterar ett vågkraftverk som genererar stora 
mängder energi i förhållande till den befintliga vattenströmmen. Detta kraftverk kopplas 
förslagsvis samman med flertalet kraftverk som tillsammans genererar tillräckligt med 
elektricitet för ett större samhälle. (Minesto, 2017) Begreppet flexibilitet och flyttbarhet står 
centrerat i arbetet och eftersom dessa kraftverk inte kopplas samman med varje bostad utan 
arbetar istället tillsammans för att försörja ett större samhälle med energi valdes detta system 
bort. Det är orimligt att Luleå kommunen skulle vilja installera ett vågkraftverk ute till havs 
med ett hundratals kraftverk för att generera el till 33 000 hushåll då det redan finns miljövänlig 
el att tillgå i staden som kommer direkt från Vattenfall. (Luleå Kommun, 2017) 
 
Det finns väldigt goda anslutningsmöjligheter för fjärrvärme i Norra Hamn då nästan all 
befintlig byggnation i området försörjs med fjärrvärme. Ska man göra en stationär byggnad 
skulle detta vara ett väldigt bra och miljövänligt alternativ att ansluta sig till då det redan 
används till flytande byggnation som exempelvis isbrytarna i Luleå. (Magnus Johansson, 2016) 
Målet för detta arbete var att göra bostaden så flexibel som möjligt för att vara enkel att flytta 
och därför är sjövärme ett mer lämpligt val för värmeförsörjning. 
 
Villans värmeförsörjningssystem är sjövärme och är därför både självförsörjande och portabel 
då kollektorslangen som tar upp sjövärmen är flyttbar och går att transportera tillsammans med 
byggnaden. Det skulle även vara möjligt för flytande bostäder att inte använda sig av en 
traditionell kollektorslang, utan istället ta in sjövattnet direkt i byggnaden. Då är värmepumpen 
istället i direkt kontakt med vattnet och likt en grund-vattenvärmepump tas det varma vattnet 
in från en sida av huset och släpps sedan ut på andra sidan. (Bertenstam, 2016) Detta system 
skulle göra bostaden ännu mer flyttbar då den mycket lättare kan transporteras utan att behöva 
ta med kollektorslangarna. Villa Näckros är ett exempel på en flytande bostad som försörjs med 
sjövärme.  
 
För att bostaden ska vara beboelig krävs att det går att ansluta till VA och el från annat håll. 
Byggnaden har inget eget system för VA eller el annat än en pumpstation för att pumpa 
avloppsvattnet bort från bostaden in till land. Detta begränsar byggnadens flexibilitet då den är 
beroende av områden där kopplingsmöjligheter till kommunalt VA-nät och el finns.  
 
  



	 62 

Miljöaspekter 
Rototecs flytkroppar är fullständigt återvinningsbara och har ingen negativ miljöpåverkan 
under produktion, förbränning eller brukningstid. Flytkropparna är även enkla att byta ut vid 
eventuell skada. (Admont, 2016) 
 
Vägg, tak och bjälklag återvinns i största mån och avfallet lagras på deponi. Det ska inte finnas 
några farliga gifter eller miljöfarliga ämnen i byggnaden. Företaget som producerar väggarna 
till byggnaden miljöcertifieras enligt ISO 14001:2015. Byggnadens dockningssystem har inte 
heller någon negativ miljöpåverkan under brukningstiden. Därför kan vi påstå att flytkropparna 
tillsammans med tillhörande huskropp är både hållbar och miljövänlig ur ett systemperspektiv. 
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Hur kan en nytänkande och uppseendeväckande bostad i Luleå utformas? 
 
Bostaden har en väldigt öppen planlösning med stora fönsterytor för att integrera det 
omkringliggande vattnet i byggnaden på ett fungerande sätt. Tanken bakom utformningen på 
bottenplanet var att göra ett stort öppet rum utan störande innerväggar för att ge intrycket av en 
större bostad som i själva verket är en ganska kompakt boendelösning. Kombinationen av stora 
fönsterytor och öppen planlösning ger bostaden ett stort ljusinsläpp som lyser upp alla husets 
ytor med ett naturligt sken. Det går att finna likheter med Villa Näckros som enligt arkitekten 
Staffan Strindberg också utformades väldigt öppet med mycket fönster och terrasser för att ta 
vara på utsikten. 
 
Vi anser att bosättning på vattenytan öppnar upp möjligheterna för marin aktivitet på ett annat 
sätt än vad en bostad placerad på land kan göra. Med hjälp av en båtparkering som är i direkt 
koppling till huset kan de boende lättare utöva marina aktiviteter. Marina aktiviteter som kan 
vara av intresse för människor i Luleå kan vara båtåkning, vattenskidor, wake board, 
vattenskoter, paddling eller fiske. Alla dessa aktiviteter kan utövas i direkt koppling till 
bostaden. 
 
Bostadens stora terrassytor öppnar upp möjligheten för utomhusvistelse och den kan fungera 
som en plats för social rekreation för de boende i form av grillning, solning, eller allmän 
avkoppling under årets varmare perioder. Takterrassen går endast att komma till via andra 
våningen för att förhindra obehöriga att nyttja terrassen. Sovrummet har en egen terrass i direkt 
anslutning till rummet.   
 
Vi anser att vi med vår design lyckats skapa en ny typ av boendeform för Luleå som är både 
uppseendeväckande och hållbar. Byggnaden är utformad för att vara så kompakt som möjligt 
men fortfarande vara anpassad efter svensk standard. Det som gör bostäderna speciellt 
uppseendeväckande är dess unika placering ute på vattenytan som inte är vanligt 
förekommande i subarktiska klimat då de flesta flytande bostäderna i Sverige ligger i södra 
delen. Bostädernas utformning med sina stora fönsterytor och takterrasser gör byggnaden 
uppseendeväckande och eftersom de placeras i Luleås Norra Hamn är bostäderna bland det 
första som möter betraktaren som rör sig in mot centrum via Bodenvägen.  
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7.2	 Huvudfråga	
 
Hur kan en flyttbar och hållbar bostad gestaltas på vattenytan i Luleås subarktiska klimat som 
är både nytänkande och uppseendeväckande? 
 
För att kunna besvara huvudfrågan delades frågan upp i tre underfrågor som diskuterades i 
avsnittet ovan.  
 
För att en bostad ska kunna vara flyttbar krävs det att både energiförsörjningsystem och 
förankringssystem ska vara flexibla och inte platsbundna. Av den anledningen undersöktes det 
i litteraturstudien mycket om förnyelsebara och portabla energiförsörjningsmetoder som till 
exempel solceller och sjövärme. Solceller är ett möjligt elförsörjningssystem som går att placera 
på takterrassen som i kombination med ett nytänkande sjövärmesystem för flytande bostäder 
kan göra bostaden fullkomligt flyttbar så vidare anslutningsmöjligheter till kommunalt VA-nät 
finns. Luleå använder sig av förnyelsebar el från Luleälven. I Norra Hamn finns det goda 
möjligheter för att ansluta de flytande bostäderna till kommunalt elnät och därför är det även 
möjligt att ansluta till detta nät för att istället använda hela takterrassen som vistelseyta. 
(Johansson, 2016) 
 
Med hjälp av de föreslagna byggnadsdelarna och de givna flytfundamenten som presenterats i 
resultatet kan en flytande bostad bli motståndskraftig mot de påfrestningar ett subarktiskt klimat 
medför. Byggnadens klimatskärmar måste ha låga u-värden för att kunna hålla värmen inne i 
byggnaden under kallare perioder och i kombination med lämpliga energiförsörjningsmetoder 
kan byggnaden bli både hållbar och miljövänlig i ett subarktiskt klimat. 
 
Inte alla vattenytor anses lämpliga för etablering av flytande bostäder. Det är endast skyddande 
vattenområden som kan exploateras för flytande bostäder där risken för dyningar eller kraftiga 
vindar är liten. Norra Hamn i Luleå är centralt beläget samtidigt som det är ett skyddat läge och 
därför lämpar sig platsen för etablering av flytande bostäder. Det finns även befintliga koppling-
smöjligheter till både VA-nät och elnät som gör platsen förarbetad för vidare utveckling. 
 
En bostad på vattenytan kan vara nytänkande på grund av den unika placeringen då det inte 
finns flytande bostäder i Luleå idag. Bostaden öppnar även upp möjligheten för att utöva marin 
aktivitet i direkt koppling till byggnaden som också är unikt då det inte är lika lättillgängligt 
med bostäder på fast mark. Utöver en unik och central placering kan en flytande bostad även 
vara uppseendeväckande med stora fönsterytor och modernt utseende. Detta i kombination med 
en stor takterrass kan göra byggnaden till något nytt och uppseendeväckande för Luleå.  
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7.3	 Förslag	på	framtida	examensarbeten	
 
Under projektets gång uppstod en del frågor som inte var möjliga att undersöka på grund av 
den avgränsning arbetet hade och öppnade därför upp möjligheten för vidare studier inom 
områden: 
 

• Fördjupningsarbete inom energikalkyler, ekonomikalkyler och lastberäkningar på det 
framtagna förslaget. 
 

• Konstruktionsritningar med detaljritningar på byggnadens exakta konstruktion och 
installationer. 

 
7.4	 Reflektion	
 
Något som är värt att fundera över är att historiskt sett var byggnation på vatten något endast 
fattiga människor övervägde och flytande bostäder var det billigaste boendealternativet på 
marknaden. Som historian beskriver var det av denna anledningen till att husbåtssamhällena i 
både Sausalito och Seattle kom till. Idag ser marknaden helt annorlunda ut då det är allmänt 
känt att bostäder på vatten är dyrt, till exempel de flytande bostäderna i Nacka som säljs för 
över 8 miljoner kronor. Även i Holland började folk bosätta sig på vattenytorna på grund av 
bostadsbristen och för att det var ett billigare alternativ för boende än på land. Idag är det också 
väldigt dyrt att bo på vatten i Amsterdam då allt mer människor vill bo på vattenytorna och dyra 
tillstånd krävs för att få göra det. 
 
En förhoppning med detta arbete var att kunna bidra med en nytänkande lösning för att kunna 
hjälpa till att minska bostadsbristen i Luleå och påvisa att även vattenytan kan användas. Ett 
flytande hus kan vara väldigt flexibelt och om volymerna är mobila kan detta vara lösningen 
för akuta eller kritiska platser där nödboenden behövs efter till exempel naturkatastrofer eller 
krig. 
  
Fördelen med att nyttja vattenytan som etableringsområde för bostäder är bland annat att platser 
som inte har plats för fler byggnader, såsom städer eller centrerade platser kan kompletteras 
med nya byggnader på vattenytan vilken öppnar upp möjligheten för fler centrumnära boenden. 
 
Det diskuterades mycket kring kompakthet och om en- eller två-planare var att föredra som 
flytande bostad. Författarna ville skapa en byggnad som var både kompakt, kvadratsmart och 
lämpade för 1–2 personer med en tilltalande arkitektur. En villa i två plan ger en bättre utsikt 
över staden och vattnet samtidigt som pontonytan på vattnet hålls nere. Detta betyder att fler 
villor kan dockas på platsen och därför valdes det att gestalta en villa i två plan. 
 
Med de materialval som presenterats ska byggnaden vara anpassad för subarktiskt klimat och 
det skulle vara väldigt intressant att få ta del av utförliga kalkyler på bostaden för att veta vilken 
energiförbrukning och vilken kostnad denna byggnad skulle medföra. Denna typ av boende är 
något som vi verkligen skulle vilja se realiseras i framtiden och vi tror att Luleås befolkning 
skulle uppskatta en sådan boendeform centralt belägen. 
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Färdigställda ritningar och 3D-bilder 
  





















	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILAGA 2 
 

Test program for floating element in cold climate condition 
  



 

Test program for Floating element in cold climate condition 

Test site 

Floating element Rototec H815 in Polyethylene has been tested in cold climate condition with 
respect of resistance of ice force and ice abrasion. The actual geographical location of the test site 
in the north of Baltic Sea is selected to be a representative place for anchoring of a floating homes 
corresponding to lakes and weather protected areas in open seas in cold climate conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geographical location in the north of Baltic sea 

 

The test site is located in the archipelago in a large and non-secluded ice covered area with a 
distance of 4km from land in south wind direction, a worst-case scenario of test condition. 

 

 Test Cite 

 

 

 

 

 

 

 

 Location of Test Cite in the archipelago of Luleå 

 

 



The Floating Platform was anchored 150 meter from the land where the research base was 
located. The water depth is about 4 meter and the thickness of the surrounded ice mass near by 
the test object was initial 0,5 meter. The area of surrounded ice cover was about 3 x 5km. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Test Site in weather protected area in the archipelago of Luleå 

 

Climate condition 

Temperature and ice quality 

The climate condition under the test period has been a typical winter in the north of Baltic Sea. 
There was a significant variation of temperature with lower temperatures and ice growth in night 
time. The ice which starts grooving in mid of December had reached a thickness of about 0,5 meter 
and a solid quality. The top of the ice mass was covered by a layer of dens snow which protected 
the ice from melting when exposed by solar thermal heat in daytime.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Thickness 50 cm 

 

 

 

 
 

 

 

  

 Sektion of solid ice 

 

Experimental setup 

Constellation of test object 

Floating elements H815 with two different constructions has been interconnected with a steel 
frame attached with eight tension belts in order to form one collaborative unit. One of the 
elements is an 3 layer of prime grade linear Polyethylene wall and the other element is a 1 layer 
tank filled with PSE foam. 

Launching in to the test location 

The test object has been gentle launched on the snow covered ice in to the test location and placed 
in an open pool of Chain sawn 0,5 meter solid Ice. The walls of the elements has initial been 
bounded in to the surrounded ice mass with natural freezing water so only the bottom of the 
elements has remained in contact with unfrozen water. 

 

 



Loading 

The load of a Aquashell Floating House concept estimated to 1 ton / elements has been simulated 
with casted concrete plates strategic placed on the top of the steel frame to level the platform in 
the horizontal plane. The element was pressed 0,5 meter down in to the water floating with the 
top of the tank 0,3 meter above the upper surface of the ice.  

Anchoring 

With respect of the balance and stability of the relative small floating area the test platform has 
been anchored in one flexible central midpoint with a long and heavy steel chain loaded along 
the sea bottom to slow down and inhibit the vertical hives. The principal and weight of the 
anchor is dimensioned to inhibit horizontal movements at moderate drifting ice forces but, with 
respect of the large non secluded area of surrounded ice mass, not fully fixed in to the sea 
bottom to allow movements when abnormally large forces arise. 

Instrumentation 

A standalone weather station with wireless sensors has been installed on the top of the platform 
to detect the meteorological parameters Temperature, Air Pressure, Wind Direction, Wind Speed 
and Humidity. The level of water table was continuously detected by a nearby located station 
Larsgrund. Sampling of the ice nearby the platform has been done with Chain saw weekly.        
The thickness and quality of the ice has been visually observed and image documented.  

 

Principle for the experimental setup 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Experimental setup 

 

Mechanical impact 

Impact of ice abrasion 

The ice abrasion will mainly arising from vertical differential movement in between ice and the 
wall of floating element generated by changes of the water table level and the friction caused by 
roughness of the contact surfaces. However the time cycles of the termination of the ice and water 
level was relatively long why the platform synchronously following the movement of the ice. 

 

 



 

Wind Gusts with fast varying wind direction can also be a contributing factor to the ice abrasion 
take into account the fact that the surface of the vertically emerging wall of the elements is 
relatively large. The inertia of the heavy mass of the loaded platform and the close contact 
between the ice and wall of the element resulted in a slow and very small motion. 

During the period of ice action activity the impact of sunshine will significantly affect of the 
condition of the experiment. When the wall of the elements is exposed to the sun the black color 
of the Polyethylene will effectively absorbing the solar thermal heat. This accumulated heat energy 
was thawing the ice in the contact surface and create a smooth edge and a gap of open water 
which was reducing the friction and minimizing the ice abrasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thawed ice and gap with open water 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Melted smooth ice edge in the gap 

 



 

Impact of ice pressure 

The ice pressure against the side wall on the floating element will arising from horizontal ice drift 
generated by the wind proportional to the wind speed and the area of surrounded ice mass. 

In this actual study the principal of the anchoring was dimensioned to inhibit horizontal 
movements at moderate drifting ice forces and prevent abnormal mechanical forces. 

 

Final inspection after completion of test 

The visual inspection of the floating elements after completion of the test shows that no damage 
has occurred as a result of ice abrasion or the ice drift and forces. The surfaces of both elements is 
in a fully intact and unchanged condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 Floating element in fully intact condition after completion of test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unchanged condition of surface  

 

 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILAGA 3 
 

Detaljritning på Rototecs flytkropp H815 
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Transkription av intervjuerna 
 
 
 

  



	

Luleå	Kommun	
 
Johanna Dingertz, Fastighetssamordnare, Luleå Kommun 
Datum: 2016-11-21 
 
Råder det bostadsbrist i Luleå idag? 
 
Svar: ”JA!” 
 
Vad är det som orsakar bostadsbristen idag? Vilka bidragande faktorer finns det? 
 
Svar: ”Det har byggts för lite, det finns varken villor eller lägenheter och det behövs helt enkelt 
byggas mer. Man har upptäckt bostadsbristen för sent från den politiska sidan så det är 
ingenting som vi på kommunen har kunnat påverka.” 
 
Är bostadsbristen ett hot mot Luleås framtida utveckling? 
 
Svar: ”Vi blev 75 000 invånare och nu finns det en vision om att vi ska bli 10 000 fler, men vi 
kommer aldrig kunna bli fler om vi inte bygger fler bostäder. Nu tar man tag i det och under 
dom kommande åren ska vi bygga extremt mycket bostäder om man jämför med hur det har sett 
ut bakåt. Jag tror det kommer byggas runt 2000 nya bostäder mellan åren 2016 och 2018.” 
 
Vad gör ni för att lösa problematiken med bostäder idag? 
 
Svar: ”Vi kan inte göra så mycket då det inte är vi som har beslutande rätten att bygga. Men 
det sker ett otroligt stort arbete för att hitta tomter.” 
 
Vilka åtgärder planeras att göras i framtiden? 
 
Svar: ”Kronandalen som håller på att byggas med totalt 6000 bostäder planeras vara klart 
runt 2020–2025. Det byggs ett trygghetsboende ute på Bergnäset för pensionärer eller 
människor över 55 år. Kvarteret isbrytaren byggs nere i ettans båthamn som ska fylla ut 
hamnen. Det finns mycket som ligger och diskuteras kring men som inte är beslutat.” 
 
Anser ni att etablering på vattenytan i form av flytande bostäder kan vara en lösning på detta 
problem? 
 
Svar: ”Ja det är ett sätt att kunna utnyttja yta som är svår att bygga på. Man gör redan det, 
inte med flytande bostäder men man fyller ut ettans båthamn. Flytande bostäder är inte helt fel, 
det finns i Stockholm också, men dom bostäderna som jag ser att vi har ett behov av det är 
billiga bostäder och det känns som att en flytande bostad inte blir billig.” 
 
Tror du att folk kommer vara intresserade av att bosätta sig på vattenytan om den möjligheten 
ges? 
 
Svar: ”Ja absolut. Jag kan tänka mig att det blir väldigt dyrt och då attraherar det en mycket 
smalare målgrupp. Just nu är alla bostäder välkomna.” 



	

SKVP	(Svenska	kyl-	och	värmepumpföreningen)	
 
Anne-Lee Bertenstam, Teknisk Expert, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 
Datum: 2016-11-25 
 
Är sjövärme vanligt förekommande i dagens samhälle? 
 
Svar: ”Nej det är det inte.” 
 
Varför inte? 
 
Svar: ”Kollektorerna ligger oskyddade så risken för att någonting går sönder är ganska stor. 
Vissa kommuner ger inte tillstånd för att lägga sjökollektorer i en sjö.” 
 
Är det svårt att få tillstånd från kommunen? 
 
Svar: ”Det är nog väldigt olika från kommun till kommun.” 
 
Vilka fördelar finns det med sjövärme? 
 
Svar: ”Det är väldigt effektivt, lika effektivt som en bergvärmepump eller en ytjordvärmepump. 
Att borra efter bergvärme är en ganska stor kostnad. Ingen sådan borrning behövs när en 
sjövärmepump installeras. En kollektorslang läggs i sjön istället vilket blir betydligt billigare.” 
 
Vilka nackdelar finns med sjövärme? 
 
Svar: ”Kollektorslangen ligger väldigt oskyddat. Med bergvärme ligger kollektorslangen i 
berget där det inte finns någon risk att den ska förstöras utifrån och det är samma princip med 
jordvärmen där slangen ligger nedgrävd. I sjön ligger den på sjöbotten där risken finns att ett 
ankare drar sönder slangen.” 
 
Ökar sjövärmeanvändningen idag eller är det en nedåtgående trend? Och i så fall, vad beror det 
på? 
 
Svar: ”Det är en nedåtgående trend då de flesta sjövärmepumpar installerades på 80-talet. Jag 
tror att största anledningen är för att tillstånd nekas från kommunen. Det är även begränsat 
vart en sjökollektor kan installeras.” 
 
Blir villan helt självförsörjande med hjälp av sjövärme? 
 
Svar: ”Ja. Den fungerar på precis samma sätt som bergvärme och krävs el till sjövärme-
pumpen.” 
 
Kan man applicera sjövärme överallt då vattennära drag finns tillgängliga och tillstånd från 
kommun ges? 
 
Svar: ”Ja, får man tillstånd från kommunen och det finns ett vattendrag så är det möjligt. Det 
får inte vara för lite vatten för då blir det för mycket is på botten.” 
 
  



	

I ett kvarter med flytande bostäder, skulle sjövärme vara en bra metod för värmeförsörjning? 
 
Svar: ”Det skulle det kunna vara. Då kanske man till och med inte ens lägger en sjökollektor 
utan man tar in sjövattnet direkt. Då har du egentligen värmepumpen i direkt kontakt med 
vattnet, då skulle man kunna göra på motsvarande sätt som man gör med en grundvatten-
värmepump att man tar in det varma vattnet från en sida av huset och lägger tillbaka det kalla 
vattnet på andra sidan för att inte göra kortslutning.”  



	

Luleå	Energi	
 
Magnus Johansson, Chef för Värme och Kyla, Luleå Energi 
Datum: 2016-11-29 
 
Uppvärmning 
 
Hur stor del av värmeförsörjningen i Luleå är från fjärrvärme? 
 
Svar: ”Nära hundra procent i Luleå tätort som innefattar centrala stan och bostadsområdena 
runtom stan.” 
 
Hur många hushåll försörjs med värme från denna typ av värmeförsörjning? 
 
Svar: ”När vi räknar in lägenheter också så brukar vi prata om 33 000 hushåll. Pratar vi 
anslutningspunkter till fjärrvärmenäten så är det ungefär 10 000, men bakom en anslutning 
kan det dölja sig väldigt många bostäder.” 
 
Går det att ansluta fjärrvärme i Norra Hamn? 
 
Svar: ”Ja det går. Vi har fjärrvärme till alla hus och bostäder runtomkring, även 
hamnmagasinet som ligger nära Norra Hamn har fjärrvärme. Alla kontor, gallerior och 
kulturenshus i området har fjärrvärme.” 
 
Vilka andra metoder för uppvärmning används i Luleå? 
 
Svar: ”Eluppvärmning och värmepumpar.” 
 
Vilka för- och nackdelar anser du respektive metod har? 
 
Svar: ”Med fjärrvärme har vi på Luleå Energi ett samarbete med SSAB där vi tar tillvara på 
brännbara överskottsgaser från SSAB:s processer. Det är inte bara en väldigt kostnadseffektiv 
uppvärmning för kunden men också väldigt resurseffektiv och miljövänlig.” 
 
Vilken metod för uppvärmning skulle du rekommendera för ett flytande kvarter i Luleås Norra 
Hamn för att vara så miljövänligt och effektivt som möjligt? 
 
Svar: ”Absolut fjärrvärme, det passar utmärkt. Det går att ansluta flytande anläggningar, det 
har vi visat om inte annat med isbrytarna. Vi har en del flytande anslutningar, vi har anslutit 
alla isbrytare till fjärrvärme och dom ligger på vattnet.” 
 
Hur ser frysrisken ut när det kommer till ledningarna? 
 
Svar: ”Det är klart att det behöver vara isolerat. När det är risk för frysning vintertid så är det 
inga problem att hålla värmecirkulationen igång då värmebehovet är stort. Man får tänka på 
att isolera ledningarna vid övergångarna mellan land, kaj och flytande bostäderna.” 
 
 
 
 



	

Elförsörjning 
 
Vart kommer elen ifrån i Luleå? 
 
Svar: ”Elen kommer mycket från Luleälven. Luleå Energi köper in all el och i nuläget köper vi 
den av Vattenfall som är den stora elproducenten som äger all vattenkraft i Luleälven. Man 
kan som kund köpa annan ursprungsmärkt el.” 
 
Är det möjligt att koppla denna el till flytande bostäder i Luleås Norra Hamn? 
 
Svar: ”Ja. Ofta har man till fartyg och andra flytande enheter någon form av land ström eller 
landkraftanslutning.” 


