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Sammanfattning  
Befolkningsökningen och klimatförändringarna är två mycket aktuella frågor i dagens stads- och 
samhällsplanering. Jordens yta utgörs av cirka 71 % vatten, vilket idag är områden som i mycket 
låg utsträckning utnyttjas för bebyggelseändamål. I dagsläget existerar bebyggelse som helt och 
hållet flyter på vatten, men den förekommer i mycket låg omfattning. Frågan är huruvida viktiga 
planeringsfrågor skulle kunna lösas genom att utnyttja vattenområden och utvidga den flytande 
bebyggelsen. 
 
Syftet var att med hjälp av nationella och internationella exempel presentera begreppet flytande 
städer samt att diskutera huruvida det skulle kunna vara ett alternativ inom framtida planering 
samt urbanisering i Sverige.  
 
Genom en litteraturstudie samt en fallstudie som bägge kompletteras med hjälp av intervjuer 
erhålls information som slutligen blir utgångspunkten för en analys och diskussion där slutsats 
dras. Historia kring byggande på vatten behandlas tillsammans med tekniker och förutsättningar 
som möjliggör flytande konstruktioner. Även relevant lagstiftning tas upp, inte minst kring 
strandskydd som spelar en stor roll när det kommer till att exploatera vattenområden. Fallen som 
studeras är både svenska samt internationella exempel på projekt som involverar en flytande 
bebyggelse. Störst fokus läggs på Marinstaden i Nacka och på Ijburg i Amsterdam. Studien 
kompletteras genom intervjuer med Alexander Erixson, planarkitekt på Nacka kommun, samt 
med Richard Bergström, VD på AquaVilla AB. 
 
Slutsatserna som kan dras är att det är möjligt att öka exploateringen av vattenområden med 
flytande stadsdelar i Sverige. Stads- och samhällsutvecklingen skulle påverkas positivt då 
möjligheter skapas och kan bidra till att lösa problem som hjälp mot bostadsbrist samt. Det är 
även förebyggande för aktuella problem kring miljö- och klimatfrågor. Ett problem som en 
flytande bebyggelse skulle kunna bidra till är segregation, men med hjälp av en genomtänkt 
stadsplanering samt stöd från regelverket menar förespråkare att man i framtiden förhoppningsvis 
kommer kunna exploatera på vatten utan att problemet uppstår. Utmaningen är att övertyga om 
att fördelarna överväger nackdelarna för att fler ska få en positiv bild. Då skapas en större 
acceptans kring konceptet vilket är en förutsättning för utvecklingen av flytande bebyggelse i 
Sverige. 
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Abstract 
The population growth and climate change are two main factors in today’s urban planning. 
Approximately 71 % of the Earth’s surface is consisting of water and a large part of that is not 
being utilized to the fullest extent. Today’s buildings that entirely floats on water is something 
that we have already begun to see, however there is a low quantity of them. The following 
question is whether important issues connected to urban planning could be solved by expanding 
the amount of floating constructions, and thereby begin to use water as a place for cities and city 
districts to take form. 
 
The purpose of this study is to present the concept of floating cities and to discuss whether it 
could be an alternative for future planning and urbanization in Sweden.  
 
By doing a literature study and a case study that are both supplemented by interviews, 
information will be obtained to use as a foundation for an analysis and discussion where 
conclusions will be made. The history of floating construction is described together with existing 
techniques and prerequisites that enable floating structures. Laws relevant to the subject is also 
described, for example the law of shoreline protection, which plays a major role when it comes to 
exploiting water areas. The cases in the study consist of both Swedish and international examples 
of projects that involve floating constructions. Main focus will be on Marinstaden in Nacka and 
Ijburg in Amsterdam. To complete the study and get a better overview, interviews are held with 
Alexander Erixson, planning architect at Nacka Municipality, and with Richard Bergström, CEO 
of AquaVilla AB. 
 
The conclusion is that it is possible to expand the number of floating districts in Sweden. Urban 
development would be positively influenced when opportunities are created, and issues as 
housing shortage could be solved. It could as well work as a prevention for environmental issues. 
The main problem that could occur is that floating districts might create segregation, although 
advocates states that well planned urbanization and support from laws and legalizations could 
make it possible to exploit water areas with floating buildings without the problem of segregation 
emerging. The challenge is to convince the society that the advantages outweigh the 
disadvantages. By that we achieve acceptance from more people which is a presumption when it 
comes to trying to accomplish a development and expansion of floating constructions in Sweden.  
 
Keywords: Floating cities, floating constructions, Marinstaden, Ijburg, AquaVilla 
English title: Floating Cities - To Build Cities and City Districts on Water 
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1. Inledning 

Befolkningen ökar hela tiden och att förse alla invånare med tillräckligt utrymme, inte minst med 
en bostad, blir en allt större utmaning. Bostadsbristen är på många håll ett faktum, och 
stadsplanerare söker ständigt efter svar på hur frågan ska kunna lösas. Städer överbefolkas men 
samtidigt finns andra stora områden som är helt obebyggda, inte minst i Sverige. Många gånger 
handlar det om en avvägning mellan att bevara höga värden och att utnyttja mark för 
exploatering. För att lösa problemet med trängsel i städerna gäller att all mark utnyttjas så 
optimalt som det bara går. Samtidigt pågår stora klimatförändringar vilket ger krav och 
restriktioner angående hur vi bör planera våra samhällen. 
 
Jordens yta består till stor del av vatten. Av jordens totala yta utgör haven ca 71 % (Bolonkin, 
2008). Det är i princip helt obebodda områden, och en fråga är varför de inte utnyttjas i högre 
grad för bebyggelseändamål. Flytande städer är ett begrepp som innebär att bebyggelse och 
samhällen uppförts på vattenområden där de flyter med hjälp av olika typer av metoder och 
tekniker.  

Nedan beskrivs arbetets avsedda syfte och mål, samt de frågeställningar som har fungerat som 
utgångspunkt för att erhålla ett resultat där slutsatser dragits. Disposition, metod samt 
avgränsningar behandlas även för att förklara det tillvägagångssätt som använts för att nå fram till 
resultatet och slutsatserna som lett fram till att både syfte och mål uppnåtts. 

1.1 Syfte & mål 
Syftet var att med hjälp av nationella och internationella exempel presentera begreppet flytande 
städer samt att diskutera huruvida det skulle kunna vara ett alternativ inom framtida planering 
samt urbanisering i Sverige. Målet var att skapa en bättre kunskap kring både planering och 
byggande av flytande konstruktioner samt i allmänhet kring exploatering av vattenområden. 
 
1.2 Frågeställningar 
Följande frågeställningar har fungerat som utgångspunkt för att både syfte och mål har kunnat 
uppnås.  
 

- Är det möjligt att bebygga svenska vattenområden i högre utsträckning jämfört med vad 
man gjort fram tills idag?  

- Skulle det kunna påverka den svenska stads- och samhällsutvecklingen på ett positivt sätt 
genom att lösa problem som bostadsbrist samt viktiga miljöfrågor? 

- Vad blir utmaningarna och vilka blir förutsättningarna för att det ska fungera i 
verkligheten? 
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1.3 Disposition 
För att få en god förståelse kring ämnet inleds denna rapport med en bakgrund och 
litteraturgenomgång. Punkter som tas upp är historia, teknik, lagstiftning samt svenska 
förutsättningar som är relevanta för utvecklingen av flytande städer och bebyggelse. Två 
strategier för att bygga på vatten beskrivs, vilket är landåtervinning och flytande bebyggelse på 
pontoner. Vidare efter bakgrund och litteraturgenomgången kommer en fallbeskrivning med en 
granskning av pågående samt nyligen färdigställda projekt. Förutom svenska exempel kommer 
även internationella exempel tas upp. Hög fokus kommer i fallstudien att läggas på Marinstaden i 
Nacka kommun, samt på ett projekt från Amsterdam. Dessa exempel behandlas mer genomförligt 
än övriga exempel som endast beskrivs kortfattat. Fallbeskrivningen tillsammans med bakgrund 
och litteraturgenomgången analyseras sedan där en återkoppling görs till de tidigare uppsatta 
frågeställningarna. Slutsatserna som erhålls i form av svar på frågeställningarna tas slutligen upp 
i en avslutande diskussion där nästa steg överläggs och en koppling till samhällsrelevansen tas 
upp. Även eventuell källkritik och felmarginal diskuteras i denna del av rapporten för att påvisa 
rimligheten och trovärdigheten i slutsatserna. 
 
1.4 Avgränsning  
Detta arbete har till stor del utgått från erhållen information från Nacka kommun samt AquaVilla 
AB där intervjuer har genomförts med inblandade aktörer för planering och produktion av 
flytande bebyggelse. Anledningen till just denna avgränsning är att övriga aktörer som kontaktats 
för intervju inte har återkommit med svar. Givetvis ger detta upphov till ett ensidigt underlag som 
måste analyseras på ett källkritiskt sätt. Ett projekt från Marinstaden i Nacka har använts som ett 
svenskt exempel där en flytande bebyggelse ingår. Utöver det har även ett stort projekt från 
Amsterdam använts som ett internationellt jämförelseexempel. Information för projekten har 
erhållits via en litteraturstudie, men har även kompletterats med hjälp av intervjuerna. Arbetet är 
avgränsat till frågeställningar enbart gällande för Sverige, exempelvis presenteras enbart den 
svenska lagstiftningen kopplad till ämnet. Internationella projekt behandlas trots detta för att som 
sagt kunna användas som jämförelseexempel i rapporten. Främst behandlas bebyggelse avsedd 
för bostadsändamål, men även övrig typ av bebyggelse för till exempel arbete och service tas upp 
eftersom att det är relevant inom den svenska stadsplaneringen. Med flytande konstruktioner samt 
flytande bebyggelse avses flytande byggnader för ett ospecifikt ändamål, det vill säga allt ifrån 
bostäder, arbetsplatser och lokaler för övrig verksamhet. Flytande städer är ett begrepp som 
används i den utnyttjade litteraturen och innebär helt enkelt städer som flyter på vatten. 
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2. Metod 

Detta arbete utgår från en litteraturstudie samt en fallstudie som bägge har kompletteras med 
intervjuer.  
 
2.1 Litteraturstudie 
Den litteraturstudie som genomförts syftar till att ge en god bakgrundsbeskrivning samt en 
grundläggande förståelse kring ämnet flytande städer och bebyggelse. Litteraturen behandlar 
historien kring byggande på vatten, den teknik som idag existerar, relevant lagstiftning samt 
viktiga förutsättningar som råder i Sverige för att en flytande bebyggelse ska kunna möjliggöras. 
De olika litteraturkällorna är sekundärdata som utgörs av vetenskapliga rapporter, artiklar, lagtext 
samt trycksaker (icke-publicerat material) om flytande hus och konstruktioner som 
tillhandahållits genom kontakt med AquaVilla AB. 
 
2.2 Fallstudie 
En kvalitativ fallstudie genomfördes där svenska och internationella exempel på projekt med en 
flytande bebyggelse tagits upp. Två exempel behandlades mer ingående, ett från Nacka kommun 
samt ett från Amsterdam. Informationen om de olika projekten hämtades från detaljplaner, 
kommuner, intervjuer samt litteratur i form av rapporter. 
 
2.3 Intervjuer 
För att komplettera samt fylla ut både litteraturstudien och fallstudien utnyttjades även primärdata 
i form av intervjuer. I arbetet användes material från två intervjuer. Den ena med Alexander 
Erixson, planarkitekt på Nacka kommun, som intervjuades 2018-04-27, och den andra med 
Richard Bergström, VD för AquaVilla AB, som intervjuades 2018-05-13. Personerna som 
intervjuats har givit godkännande på att namn publiceras i denna rapport.  
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3. Bakgrund & litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer relevant bakgrundsinformation att presenteras. Historiska exempel 
kommer att tas upp för att på så sätt förklara varifrån idéerna till en flytande bebyggelse har haft 
sitt ursprung. Landåtervinning, utvidgning av öar samt begreppet husbåtar är delar av just denna 
bakgrundsinformation. Följt av detta kommer en genomgång av den främsta teknik som används 
av AquaVilla AB, en av de främsta aktörerna i Sverige inom produktionen av flytande 
bebyggelse. Relevant lagstiftning som påverkar denna typ av byggande kommer behandlas samt 
även viktiga svenska förutsättningar som råder för att man ska kunna utveckla flytande 
stadsdelar. 
 
3.1 Historia 
Att bo och leva på vatten kan anses vara ett futuristiskt framtidstänkande, men faktum är att man 
byggt på vatten sedan en lång tid tillbaka. Skillnaden mot dagens projekt är dock de metoder, 
tekniker och strategier man valt att tillämpa både i stadsplaneringen samt vid uppförandet av 
bebyggelsen. Från att tillämpa landåtervinning samt båten som en boendeform har tankar och 
idéer om helt flytande konstruktioner och mer omfattande bebyggelse växt fram. 

3.1.1 Landåtervinning 
Ett exempel på en historisk stad som är anlagd på vatten är Venedig. Den italienska staden hade 
sin framväxt under 500-talet e.Kr. till följd av en flyktinginvandring från landets norra delar som 
vid denna period var en del av det bysantiska riket (Allt om Historia, 2017). Venedig utgår från 
öar längst kusten till en skyddande lagun där man sökte skydd, och staden byggdes upp på 
träpålar som grund. För att öka bärigheten och expandera stadens yta använde man sig av 
metoder för landåtervinning. Man grävde diken som skapade gator i form av kanaler och öarna 
fick en stabiliserad grund. Samtidigt byggdes broar för gående som sammankopplade öarnas 
bebyggelse (Vakna!, 2005). Idag står Venedig i en problematisk situation då öarna sjunker 
samtidigt som havsnivån stiger, och många projekt pågår för att finna lösningar för att förhindra 
staden från att i framtiden hamna under vatten. (Allt om Historia, 2017).  

Ett annat exempel på en stad byggd 
på vatten är Makoko, som under 
slutet av 1800-talet utvecklades som 
en fiskeby i utkanten av kuststaden 
Lagos i Nigeria. I takt med att 
befolkningen ökade och landytan 
började ta slut utvidgades byn och 
hus uppfördes i vattnet. Till följd av 
fattigdom och konflikter i landet har 
byn tyvärr utvecklats till en slum då 
många som blivit av med sina hem 
valt att söka sig till Makoko (The 
Guardian, 2016).  

  
Figur 1: Bebyggelse som står på vatten i Makoko (Baan for the Travel 

Club, 2015).  
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Tekniken man tillämpat när Makoko byggts ut är snarlik den byggteknik som använts för att 
bygga upp Venedig och utgår till viss del från en landåtervinning, men de flesta husen är direkt 
pålade i vattnet. Venedig utgörs av sammankopplade öar till skillnad från Makokos bebyggelse 
som istället främst rör sig om utspridda hus över vattnet och som endast är nåbara via vattenväg. 
Cirka 100 000 av invånarna i Makoko är idag bosatta på vatten i hus som står på pålar och är 
byggda i trä. Precis som Venedig är Lagos en stad som är utsatt för höjda vattennivåer till följd av 
klimatförändringar. 30 % av Lagos yta står redan under vatten vilket väcker stor oro inför 
framtiden, inte minst med tanke på stadens bristfälliga ekonomi (Adeyemi, u.å.). 

 
Figur 2: Hus i Makoko som vilar på pålar i vattnet (Eisbo for The Guardian, 2016). 

 
Historiskt sett kan man dra slutsatsen att i de allra flesta fall där man byggde på vatten var då man 
av någon anledning ville utöka landområdet. Metoden som användes var i huvudsak 
landåtervinning på samma sätt som i både Venedig och Makoko. En annan stad som kommer att 
vara en viktig utgångspunkt gällande konceptet flytande städer är Amsterdam. Staden ligger 
mellan vattenområden och våtmark, och en utveckling skapades även här genom att mossor 
grävdes upp för att återanvändas och expandera staden till en plats där man kunde bo. Kanalerna 
som skapades är idag ett starkt kännetecken för Amsterdam som fick sitt namn Amstelle-Damme, 
vilket betyder ”damm i floden Amstel” (Steenbergen & Van Bemmelen, 2011). Amsterdam är 
även aktuellt idag när det gäller byggande på vatten, och projekt från staden kommer behandlas 
mer ingående i fallbeskrivningen (se avsnitt 3.2.2). 
 
Ett mer lokalt, och något annorlunda exempel på hur landåtervinning användes i historien är 
Gamla stan i Stockholm. Stadsholmen där Gamla stan finns var till en början mycket mindre till 
ytan jämfört med idag. Under århundraden slängdes soppor ut ur husens fönster, och samlades 
upp vid stranden. Resultatet blev att strandlinjen fick en förskjutning och Stadsholmens area 
expanderade. Detta var dock ingen lyckad metod för att skapa ny yta att bygga på, eftersom att 
pålningen i denna mark så småningom utsattes för syre och började ruttna i takt med att sopberget 
bröts ned. Samtidigt blev marken allt mer kompakt vilket skapade en nivåsänkning som vidare 
ledde till sättningar hos de uppförda byggnaderna (Segerlund, u.å.).  
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Landåtervinning är en metod som använts i historien för att kunna bygga på vattenområden, men 
faktum är att det är en metod som används även idag för att skapa artificiella öar och kunna 
exploatera denna typ av områden. Material från diken etc. används för att expandera landyta och 
för att skapa nya områden på land. Dock används idag modernare tekniker och strategier där 
bättre hänsyn tas till bland annat grundvattennivån, och de nya landområdena skapas på ett sådant 
sätt så att de klarar de krav som ställs inför framtiden (se avsnitt 4.2.2). Förutom landåtervinning 
har man även i modernare tider påbörjat projekt där bebyggelsen istället byggs på flytande 
pontoner (se avsnitt 3.2) (Forsell 2012). 
 
3.1.2 Båten som boendeform 
Båten uppfanns för mycket länge sedan, och historiskt var det den första varianten på en helt 
flytande konstruktion avsedd för bostadsändamål. Att bo och leva i en båt har man gjort mycket 
länge, och i modernare tid har det kommit att bli en attraktiv bostadsform. Kina är ett exempel på 
ett land som historiskt varit mycket framgångsrikt gällande upptäckter där båten används som 
transportmedel. Vidare uppfanns de första typerna av husbåtar för att underlätta de långa resorna 
och skapa en godare komfort. Man antar att detta skedde i Kina mellan 1000–1300-talet. I 
samband med detta antas även uppkomsten av kanalhusbåtar som påminner om de som idag finns 
i Amsterdam, samt husbåtar som i allmänhet inte längre var avsedda för resor och transport i lika 
hög utsträckning. Den tidigaste målning som påträffats med kanalhusbåtar är ifrån 1100-talet 
(Kim, 2016).  

3.2 Teknik 
En utvecklad teknik är en förutsättning för att kunna bygga på land, både genom landåtervinning 
men även när det kommer till att bygga helt flytande konstruktioner på vatten. För att inte 
drabbas av den problematik som exempelvis Venedig idag står inför finns nya tankegångar kring 
hur man ska uppföra städer byggda på vatten. En del projekt som idag pågår kring flytande städer 
utgår från en exploatering på artificiella öar, det vill säga konstgjorda öar. Detta görs precis som 
förr genom landåtervinning, men genom mer utvecklade metoder och tillvägagångssätt. 
Internationellt sker dock en ökning av satsningar på att uppföra områden som flyter på vattenytan 
istället för landåtervinning eller att lägga bebyggelsen på pålar på det sätt som man gjort både i 
Venedig och Makoko. Om man exempelvis jämför med de nyare projekt som kommer behandlas 
längre fram i fallbeskrivningen ser tekniken annorlunda ut i jämförelse med de flesta äldre 
städerna belägna på vatten. 
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3.2.1 AquaVilla   
AquaVilla AB är en aktör som är verksam i de flesta svenska projekt där man vill uppföra en 
bebyggelse på vattenområden. Bolaget producerar främst sjövillor som flyter ovanpå vattenytan 
och har idag villor placerade bland annat vid Pampas Marina i Solna, i Västervik samt i 
Marinstaden i Nacka (AquaVilla, u.å.a).  

Innan millennieskiftet kunde husbåtar registreras som fartyg genom att uppfylla specifika mått, 
och därmed fanns en ekonomisk säkerhet för investeringar. Detta kom dock att förändras vilket 
gjorde boendeformen var illegal. Bergström1 förklarar att de befintliga husbåtarna omöjligt kunde 
säljas vilket gjorde att de övergavs. Följden blev dåligt underhåll av husbåtarna och de förlorade 
därmed sitt värde ytterligare, vilket vidare blev besvärligt för kommuner och förvaltningar som 
tagit över husbåtarna. År 1998 skedde en förändring i regelverket vilket gjorde boendeformen 
legal och i Solna beslutade sig AquaVilla för att förhandla med kommunen för att kunna få 
återinföra bostäder på vattnet. Solna kommun kunde tänka sig att ställa upp om de boende fick bo 
kvar. Det ledde till ett avtal där Solna kommun enbart ställde fyra krav. Det första var egentligen 
enbart en ordningsfråga gällande att kunna folkbokföra sig på en adress för att på så vis behålla 
en god organisation. Vidare ställdes krav på att varje bostad skulle ha tillgång till en 
parkeringsplats samt vara anslutna till det kommunala va-systemet. Förutom parkeringsplatser på 
land har AquaVilla möjlighet att producera flytande parkeringshus, och även va-frågan reddes ut 
med tekniska lösningar. Det sista kravet var att området skulle tillgodoses med en lekplats. 
AquaVilla erbjöd sig att bekosta en lekpark på land om kommunen kunde erbjuda mark för detta. 
Avtalet godkändes och förutom husbåtar började man även bygga flytande villor i Pampas 
Marina (Bergström, 2018). 
 
Konstruktionen som Aquavilla använder sig av bygger på Arkimedes princip, och fungerar i det 
stora hela på samma sätt som konstruktionen för en båt gör. Villornas grund utgörs antingen av 
pontoner eller kassuner i betong som då den sänks ner i vatten skapar en flytkraft. Bottenplattorna 
gjuts ihop med resten av konstruktionen som får en god stabilitet eftersom att grunden har en så 
pass hög vikt lokaliserad till dess högsta djup. En sjövilla med kassun i tre plan har en höjd på 
upp till ca 8 m över vattenlinjen och under vattenlinjen sträcker sig betongkassunen ca 2 m. För 
ett hus med dessa mått har kassunen en bredd på upp till ca 10 m och en längd på upp till ca 18 
m. Beroende på antal våningar ligger tyngdpunkten under, alternativt strax över vattenytan, vilket 
även det bidrar till en mycket god stabilitet. Kassunen har en biarea och ett installationsutrymme 
som är tillräckligt stort för att man ska kunna röra sig inuti kassunen utanför huskroppen. På så 
sätt kan inspektion och behov av underhåll enkelt undersökas, vilket är en viktig del 
säkerhetsmässigt. Biutrymmet kan, då det inte utnyttjas för inspektion och installation, användas 
som förrådsutrymme eller exempelvis som vinkällare. Bottenplattan under kassunerna och 
pontonerna har ingjutna slangar som är en del av patenterade AquaEnergySystem. Slangarna 
fångar upp och tillvaratar energin från det omkringliggande vatten som flödar, vilket används för 
uppvärmning. Energin som tillvaratas används även för det ytterligare patenterade systemet, 
AquaSlipFreeWalking, som ser till att pirerna utmed villorna hålls halkfria. I vissa fall fås 
ytterligare överskottsenergi vilket då kan användas för att värma upp byggnader på land. 
Konstruktionerna beräknas att ha en livstid på över 100 år utan behov av större underhåll 
(AquaVilla, u.å.b). 

                                                
1 Bergström Richard, VD för AquaVilla AB, 2018-05-13 (opublicerat material). 
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För att kunna säkerställa en god drift har även frågor kring vatten, avlopp, el och ventilation varit 
viktiga för utvecklingen av konstruktionerna. Ledningar samt kablar placeras på insidan av 
pirernas tak. Där ligger de frostfritt samtidigt som både installation och inspektion enkelt kan 
genomföras. Både kablar och ledningar är termostatreglerade, det vill säga att de ligger som rör i 
rör. Anledningen är dels att skapa en extra säkerhet, men även för att de ska kunna böjas mellan 
pir och villa, samt pir och fastland. På villorna finns pumpstationer som ansluter spillvatten till 
det kommunala va-nätet. Vid för långa eller för höga avstånd pumpas spillvattnet först till en 
gemensam uppsamlingsbrun som vidare skapar en koppling till det kommunala va-nätet 
(AquaVilla, u.å.b). I allmänhet konstateras att denna typ av hus inte behöver vara dyrare än ett 
hus på land, både gällande produktion och drift. Ingen kalkyl har dock tillhandahållits vilket gör 
detta svårt att avgöra. Dock är det säkert att dessa hus drivs på ett resurseffektivt sätt, inte minst 
gällande energiproduktionen. 

 
Figur 3:Kassunmodell – möjlighet till ett extra våningsplan och förrådsutrymme i kassunen (AquaVilla, u.å.b). 

 
Figur 4: Pontonmodell – alla våningsplan ovanför vattenytan (AquaVilla, u.å.b).  
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CasaBona är AquaVillas patenterade stomsystem, vars produktion sker i bolagets inomhusfabrik. 
Därefter fraktas stomsystemet till kaj där stomsystemet sammansätts med kassunerna. 
Produktionen sker helt och hållet efter ändamålet, det vill säga för hus som ska stå på vatten. Det 
specifika med CasaBona är att man erhåller en stomme som är stark och även självbärande 
genom att integrera en hård isolering. Utformningen på isoleringen är väl framtagen för att skapa 
en tät stomme där varken värme eller kyla har lätt att tränga igenom. Stomsystemet har en vikt 
som är ca 30 % lägre än vikten hos en traditionell trästomme vilket gör att en lägre viktpunkt 
erhålls som vidare skapar en ökad stabilitet. Sjövillorna som AquaVilla producerar kopplas till en 
pir med en buffert. Piren konstrueras likt sjövillornas betongkassuner och pontoner, och har en 
tillräckligt hög bärkraft för att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram om en nödsituation skulle 
uppstå. För att dockningen mellan hus och pir ska säkerställas att uppnå samma livslängd som 
kassunerna måste villorna placeras i ett område där den maximala våghöjden inte överstiger 60 
cm. Är det känt att våghöjden kan överstiga denna gräns kan en pontonrad som dämpar vågor 
fungera som ett vågskydd (AquaVilla, u.å.b). I övrigt medför konstruktionen att sjövillan alltid 
flyter på samma höjd, oavsett årstid samt om det är hög- eller lågvatten. Det ökar tillgängligheten 
och möjliggör att även personer med funktionshinder har möjlighet att nyttja dessa bostäder. Den 
är även framtagen för att vara så pass stabil att gungningar inte ska upplevas (Bergström, 2018). 

 

 
Figur 5: Sjövilla 210, en av AquaVillas modeller (AquaVilla, u.å.b). 

 

 
Figur 6: Illustration från AquaVillas produktion i Västervik (AquaVilla, u.å.b). 
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3.3 Lagstiftning 
Både när det gäller landåtervinning och att bygga på pontoner eller kassuner i vattnet blir den 
juridiska utredningen mer omfattande om man gör en jämförelse med projekt som avser att bygga 
på land. Bortsett från bland annat plan- och bygglagens innehåll som alltid måste tillämpas vid 
planering och uppförande av nya byggnader måste även ytterligare lagar tillämpas. Exempel på 
två mycket viktiga lagar som måste finnas i åtanke när det rör sig om vattenområden är lagen om 
strandskydd samt lagen om vattenverksamhet som bägge återfinns i Miljöbalken. Rör det sig 
dessutom om internationellt vatten finns ytterligare lagstiftning som måste tillämpas, i form av 
miljömässig geopolitik (environmental geopolitics) och lagar på haven (law of the seas) 
(Moussavi & Aghaei, 2013). Den internationella lagstiftningen kommer dock ej tas upp 
ytterligare då denna rapport är avgränsad och avsedd för att behandla flytande bebyggelse i 
Sverige.  
 
3.3.1 Strandskydd 
Enligt svensk lagstiftning är alla hav, sjöar och vattendrag strandskyddade. Strandskyddsområdet 
sträcker sig normalt 100 m från strandkanten, men skyddsområdet kan utökas till att vara upp till 
300 m från strandkanten om länsstyrelsen finner det som en nödvändighet för att strandskyddets 
syften ska säkerställas. Strandskydd innebär att man inom det skyddade området inte får uppföra 
nya byggnader, samt ändra befintliga byggnader eller dess användning på ett sådant sätt så att det 
hindrar allmänheten från att vistas inom ett område där de annars kunnat röra sig fritt. Man får 
heller inte utföra grävningsarbeten eller andra typer av förberedelsearbeten för byggnader som 
skulle kunna skapa en begränsning för allmänhetens tillstånd att vistas på platsen. Inom ett 
strandskyddat område får man inte vidta åtgärder som skapar en avsevärd förändring för djur- 
och växtarternas livsvillkor. Syftet med att ha strandskydd som en del av lagstiftningen är att se 
till att allmänheten får en säker förutsättning att på längre sikt kunna vistas på strandområden, 
samt även att bevara djur- och växtlivets goda livsvillkor. För strandskydd finns dock vissa 
undantag, och skyddet kan i enstaka fall upphävas om särskilda skäl finns. Ett exempel på en 
situation där länsstyrelsen får besluta om att upphäva strandskydd är om det är uppenbart att 
området inte har betydelse för att uppfylla de syften som skyddet syftar till. Samma sak gäller om 
strandskyddet finns vid en liten sjö eller ett mindre vattendrag där områdets betydelse för att 
uppfylla skyddets syften är mycket liten (Miljöbalken (1998:808)).  

3.3.2 Vattenverksamhet 
I miljöbalken 11 kap behandlas vattenverksamheter. Definitionen av en vattenverksamhet är en 
uppföring, ändring, lagring eller utvinning av en anläggning i ett vattenområde. Det innebär även 
fyllning eller pålning i ett vattenområde, bortledande av vatten från ett vattenområde och 
grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde. Även andra åtgärder i ett vattenområde 
vars syfte är att förändra vattnets djup eller läge är en typ av vattenverksamhet (Miljöbalken 
(1998:808)). Konstruktionen av bebyggelse på vatten kräver oftast dessa åtgärder vilket gör att 
vattenbelagd bebyggelse är en typ av vattenverksamhet. Det kan även klassas som en 
vattenanläggning vilket enligt lagstiftningen är en anläggning, som har tillkommit genom en 
vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till en sådan anläggning. 
Viktigt är då att ta hänsyn till just detta kapitel i miljöbalken. 
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3.4 Svenska förutsättningar 
Sverige har många sjöar och vattendrag vilket genererar en lång strand- och kuststräcka. 
Fastlandets kuststräcka har mätts upp till hela 386 000 km och en tydlig jämförelse är att denna 
sträcka motsvarar 9,5 varv runt jordklotet. Det totala genomsnittet är 860 km strand och kust per 
kvadratkilometer, vilket uppdelat på hela Sveriges befolkning ger 38,5 km strand och kust per 
invånare (SCB, 2002). Utöver detta är det känt att efterfrågan på bostäder vid vattnet är hög. Bara 
sett till Sverige råder ingen brist på möjligheter och lägen om myndigheterna väljer att öppna upp 
för boendeformen, bland annat genom att ändra på synsättet när det gäller strandskyddet. 
Strandskyddet har tillkommit till följd av politikernas önskan att värna om allmänhetens rätt att 
kunna komma ned till vatten utan restriktioner. Men ett flytande samhälle behöver inte 
nödvändigtvis stå i strid med detta, utan snarare det motsatta. Enligt förespråkarna kan en 
flytande bebyggelse istället ge allmänheten möjligheten att komma ned till vattnet, och dessutom 
ut på vattnet genom den infrastruktur som denna typ av stadsdel medför. Med flytande samhällen 
kan tillgängligheten för allmänhetens möjlighet att kunna komma ned till vattnet potentiellt ökas. 
Kravet som ställs är en genomtänkt stadsplanering, det vill säga en planering där allmänhetens 
möjligheter att ta del av vattenområdena finns i åtanke. I övrigt är förutsättningarna mycket goda 
(Bergström, 2018).  

 
”Jag tar mig friheten att göra en jämförelse: Om vi skulle ge alla medborgare i Sverige (över 10 
miljoner) varsin sjötomt, då skulle det endast ta ca 17 % av Smålands kustlinje i anspråk!” 
(Bergström, 2018). 
 

Motståndarnas åsikter bör dock också finnas i åtanke, vilket skulle ge motsatta argument kring att 
lätta upp på strandskyddet. Att bygga på vatten påverkar landskapsbilden och förändrar den utsikt 
som vi fram tills idag har lyckats bevara längst de svenska stränderna och kusterna. Förändras 
strandskyddet för att möjliggöra en flytande bebyggelse är det endast till fördel för de som 
kommer att bo och leva på dessa platser och lagen förlorar då hela sitt syfte gällande att värna om 
allmänhetens rättigheter och möjligheter att kunna ta del av dessa områden. Troligtvis är 
argumenten för en flytande bebyggelse inte tillräckligt övertygande för att skapa en så pass stor 
acceptans hos samhället gällande en förändring av strandskyddet. I allmänhet är kust och stränder 
ett område som är mycket känsligt och det är inte bara ett område som är av mänsklighetens 
intresse. Även för djur och naturlivet är detta en viktig miljö vilket bör finnas i åtanke. I Sverige 
finns ett rikt djur- och växtliv, vilket är något som vi måste värna om.  



 16 

4. Fallbeskrivning  

Venedig har bland annat redan nämnts som ett exempel på en historisk stad byggd på vatten. 
Moderna städer på vatten finns idag och en del är precis som Venedig och Makoko skapade 
genom landåtervinning. Metoderna och strategierna är dock utvecklade. Utöver artificiella öar 
finns nu även samhällen som helt och hållet flyter på vattenytan. Dessa projekt är dock relativt 
nya, och även om exempel på flytande bebyggelse existerar rör det sig om ett begränsat antal. I 
takt med att befolkningen ökar är en positiv tolkning att nya flytande städer kommer att bli en 
viktig strategi som förväntas skapa en långsiktig hållbar utveckling (Kirkebæk & Eberhardt, 
2015).  

Fallbeskrivningen utgörs av exempel på planer samt projekt som just nu pågår eller nyligen blivit 
helt färdigställda. Svenska exempel tas upp men även internationella exempel, där fokus främst 
lagts på ett exempel från Amsterdam. Det svenska exempel som har behandlats mer djupgående 
är Marinstaden i Nacka kommun då god information tillhandahållits vid ett intervjutillfälle med 
planarkitekten för detaljplanen. Vidare ingår sedan de exempel som tas i en jämförelse längre 
fram i rapporten (se avsnitt 5 och 6). 

4.1 Projekt i Sverige 
Inledningsvis har en överblick kring svenska existerande projekt där en flytande bebyggelse ingår 
behandlats. Detta för att skapa en grundläggande uppfattning kring i vilken grad byggandet på 
vatten skett fram tills idag i Sverige. Därefter har Marinstaden i Nacka kommun behandlats mer i 
detalj för att ge en förståelse kring viktiga faktorer och avsikter gällande både planering och 
byggande av flytande konstruktioner på vatten. 
 
4.1.1 Överblick 
Hela städer som flyter på vatten är ingenting som ännu finns i Sverige, men en viss svensk 
flytande bebyggelse existerar. Dock rör det sig främst om enskilda hus och alltså inte större 
stadsdelar. I Mariebergsviken i Karlstad finns exempelvis ett område där en flytande bebyggelse 
är befintlig. Området är lokaliserat utmed Orrholmen och är en del av detaljplanen för del av Kv. 
Ställverket mm vilken vann laga kraft 2008-03-31. I planen nämndes att bostäderna på vattnet 
kunde förstärka det marina intrycket och även utveckla bilden av Karlstad som en stad vid vattnet 
(Karlstads kommun, 2008). 
 
Pampas Marina beläget i Solna stad är ytterligare ett exempel. Förutom att vara en plats för båt- 
och hamnaktiviteter ryms även utrymme för 40 hushåll som permanent bor i hamnen. De 
permanenta bostäderna utgörs av husbåtar samt flytande hus (Pampas Marina, 2018). AquaVilla 
AB är en av de aktiva aktörerna på Pampas Marina som producerar flytande villor. Eftersom att 
husen flyter kan de transporteras helt färdigbyggda, vilket gör att hela konstruktionen och även 
besiktningen kan ske i produktionsanläggningen (se avsnitt 3.2.1) (AquaVilla, u.å.c.). Ett annat 
område där AquaVilla producerar bostäder är Marinstaden i Nacka kommun, vilket är den 
stadsdel som har behandlats mer ingående i detta arbete. 
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4.1.2 Marinstaden, Nacka 
Marinstaden i Nacka kommun är precis som Pampas Marina ett exempel på ett område där man 
kommer, och till viss del redan kan bo på vatten. En del bostäder är byggda och inflyttade även 
om projektet i helhet ännu inte är helt färdigställt. Detaljplanen för Marinstaden vann laga kraft 
den 30:e maj 2005 (Nacka kommun, 2015), men efter att den dåvarande byggherren drabbades av 
ekonomiska problem fick en ny byggherre ta över. En bearbetad version av detaljplanen vann 
laga kraft den 2: a december 2015 och projektet pågår i dagsläget för fullt för att färdigställas till 
sin helhet (Nacka kommun, 2017).  
 

 
Figur 7: Marinstaden - situationsplan (Nacka kommun, 2015). 

 
Figur 8: Marinstadsvägen 14 - ett av de färdigställda husen i Marinstaden (Tradition Fastighetsmäkleri, u.å.). 

  



 18 

I Nacka kommuns detaljplan för området var cirka 30 bostäder planerade att lokaliseras till ett 
vattenområde där länsstyrelsen beslutat att upphäva strandskyddet. Förutom bostäder planerades 
även bryggor samt en byggnad för café eller dylikt att byggas på vatten. Förslaget var att farleden 
skulle lämnas öppen och att vattnets bebyggelse skulle lokaliseras in mot strandkanten. En 
kollektivtrafikslinje på vatten planerades även att få en anslutning till området. Rent 
byggnadstekniskt skulle de flytande villorna fästas vid flytande bryggpontoner med kraftiga 
gångjärn. Det är AquaVilla som ansvarat för produktionen av de flytande villorna och det är 
alltså deras teknik som utnyttjas. Pontonerna fästes vid kajen till ett bergförankrande fundament 
vars infästning har en vertikal rörlighet för att på så sätt kunna anpassas efter nivåskillnader. De 
pontoner som har en öppen sida mot farleden har en förankring till botten med betongkassuner. 
Förankringen är tillräckligt hållbar för att klara av orkaner, kraftiga sjöhävningar samt extremt 
högvatten. Pontonerna var tänkta att bli entrégator öppna för allmänheten. Man har valt att 
tillämpa två pir-system där det ena är T-format och det andra L-format. Dessa två system 
utformas som gågator men har även kapacitet att trafikeras med bil, bland annat av säkerhetsskäl 
för exempelvis räddningsfordon. Material som har använts för pontonerna är främst betong och 
trä, och har en mycket hög hållfasthet. Över lag har man planerat för att de flytande villorna ska 
utgöras av hus med grund på betongplattformar. Ett flerbostadshus med två våningar och 
utrymme för ca 12 lägenheter planeras även att anläggas på vattenområdet. Flerbostadshusets 
kassuner har tillräckligt hög rumshöjd för att kunna utnyttjas som förråd, verksamhetslokal eller 
bostadskomplement.  
 
Gällande säkerhet finns möjlighet att hoppa i vattnet vid nödsituation i form av brand, och mellan 
varje flytande hus finns en räddningsstege fäst i pontonen. Bebyggelsen är lokaliserad så att 
påkörningsrisken kan bortses. Pontonerna har dock utformats så att husen klarar av att flyta även 
om en påkörningsolycka skulle ske så att en eller två sektioner av pontonen skulle skadas och 
fyllas med vatten. En kontrollplan kopplad till exploateringsavtalet har upprättats för att garantera 
att pontonerna byggs på ett sådant sätt att en god säkerhet erhålls. Bebyggelsen har fått en 
anslutning till det kommunala va-nätet. Dagvatten från hus och pontoner samt trafikdagvatten 
renas lokalt och leds sedan vidare till Saltsjön eller ett spillvattennät. En samförläggning har skett 
för vatten- och avloppsledningarna (Nacka kommun, 2017). 
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4.1.3 Utmaningar & förutsättningar 
Strandskyddet är hårt, men att utnyttja gamla varvsmiljöer eller befintliga marinor är något som 
underlättar för att bebygga vattenområden då skyddet ofta redan är upphävt av länsstyrelsen. 
Alexander Erixson2 ifrågasätter om man idag bygger ut bebyggelse på områden som inte varit 
varvsmiljö eller marina, just eftersom att strandskyddet är den största komplikationen för att 
bebygga denna typ av område. Kustområden är av riksintresse så även det är en påverkande 
faktor som sätter käppar i hjulet. Vid kustområden krävs en specifik typ av miljö, ofta 
skärgårdsmiljö, vilket komplicerar det hela. Juridiskt sett är det möjligt att bygga 100 m ut i 
vattnet från strandlinjen så länge det inte hindrar sjöfarten eftersom att strandskyddet då inte 
längre gäller, och ett alternativ för strandskyddade områden skulle kunna vara att föra en brygga 
100 m ut i vattnet att bygga där. Tekniken möjliggör att större stadsdelar på vatten kan byggas, 
men enligt Erixson blir frågan om det är lönsamt ekonomiskt. Ytterligare en fråga som 
komplicerar uppförandet av en bebyggelse på vatten är vem som äger vattenområdet. Oftast är 
det kommunen som är ägare men det finns vissa undantag. Ytterligare en viktig del är att 
exploatering på vatten skulle ändra stadsbilden till något vi inte är vana vid att se, men Erixson 
poängterar att det sker oavsett nu när högre och högre hus byggs på land. Flytande städer skulle 
dessutom kunna bidra till att grönområden bevaras, men å andra sidan innebär det att 
vattenområden försvinner istället. En stor risk med hela flytande stadsdelar är att ett så kallat 
grindsamhälle (gated community) uppstår, vilket de flesta ser som negativt för 
samhällsutvecklingen. För att en flytande stad ska fungera är det viktigt med många publika 
anläggningar som lockar människor, även de som inte bor i stadsdelen. 
 
I Marinstaden uppfördes inte flytande hus för att lösa specifika problem, utan avsikten var snarare 
att skapa en marin miljö i området. Den första detaljplanen förändrades och slutresultatet blev 
inte exakt vad man hade tänkt sig från början. Idéen var att skapa flytande skärgårdsvillor men i 
slutändan byggdes husen efter ett mer modernt koncept. Detaljplanens område är även 
komplicerat och ytterligare en anledning till att bygga på vattnet var för att tillgodose lägen med 
sol och ljus. Liknande bebyggelse i södra Saltsjö Duvnäs, dock är bebyggelsen där endast 
lokaliserad till mark (Erixson, 2018). 
 
 
  

                                                
2 Erixson Alexander, planarkitekt på Nacka kommun, 2018-04-27 (opublicerat material).  
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4.2 Projekt i världen 
Inledningsvis har en överblick kring internationella existerande projekt där en flytande 
bebyggelse ingår behandlats. Detta för att skapa en grundläggande uppfattning kring i vilken grad 
byggandet på vatten sker i världen. Därefter har Ijburg i Amsterdam behandlats mer i detalj för 
att vidare skapa en förståelse kring viktiga faktorer och avsikter gällande både planering och 
byggande av flytande konstruktioner på vatten. 
 
4.2.1 Överblick 
Runt om i världen finns många exempel på projekt som påminner om den flytande bebyggelse 
som finns i Sverige, det vill säga mindre stadsdelar med bostäder som ligger på pontoner ovanpå 
vattenytan. Exempelvis har man uppfört flytande hus i Ha Long Bay i Vietnam och i 
kanadensiska Vancouver. Utöver de mindre stadsdelarna som framförallt består av bostäder finns 
även flera exempel på flytande anläggningar. Bland annat har Japan ett flytande system för 
oljelagring och i Singapore finns en flytande plattform för idrott och nöjesevenemang. Även 
landåtervinning är en metod som med förnyade tekniker används i världen. Ett exempel är 
Greenstar Hotel på Maldiverna (Wang & Wang, 2015a). 

 

   

     

 

  

Figur 9: Flytande hus i Halong Bay, Vietnam (TNK 
Travel, u.å.). 

Figur 5: Flytande hus i Canoe Pass Village, 
Vancouver, Kanada, (Ankenman Architects Inc, 

u.å.). 

Figur 11: Flytande system för 
oljelagring i Japan, (Wang & Wang, 

2015b). 

Figur 12: Greenstar Hotel, flytande 
hotell på Maldiverna (Dutchland 

Docks, u.å.). 

Figur 13: Flytande plattform för 
nöjes- och idrottsevenemang i 

Singapore (TwistetdSifter, 2013). 
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Även när det kommer till flytande bebyggelse i större omfattning och börjar röra sig om hela 
städer finns exempel på projekt i världen, vilket inte är något som just nu existerar i Sverige. 
Lilypad är ett intressant framtidstänkande då projektet avser att skapa en flytande eko-stad som 
utgörs av en helt friliggande ö. Designen som har tagits fram av Vincent Callebaut är mycket 
speciell och är avsedd för klimatförändringar samt de stigande havsnivåerna. Egentligen är detta 
nästa steg i utvecklingen när det kommer till flytande städer och bebyggelse på pontoner (Wang 
& Wang, 2015), och för att bibehålla de uppsatta avgränsningarna kommer denna typ av stad 
vidare endast tas upp som ett ”extremfall” av jämförelseexempel i rapporten. För att sätta det hela 
i perspektiv och komma närmre Sverige kommer ett exempel från Nederländerna att tas upp mer 
ingående, där man i huvudstaden Amsterdam har arbetat mycket för att utnyttja vattenområden 
för exploateringsändamål. Projektet är inte lika futuristiskt som Lilypad, och situationen i 
Amsterdam kommer närmre hur det mycket väl skulle kunna se ut i Sverige idag. 

 

Figur 14: Lilypad - ubåtsuppfattning med vy över vattenbruk 
samt biologiska farmar (Vincent Callebauts Architectures, 2017). 

 

 

  

Figur 16: Lilypad - Utsikt över Monaco Bay från 
Oceanografiska museet (Vincent Callebauts Architectures, 

2017). 

Figur 6: Lilypad - Flygfoto över Monaco (Vincent 
Callebauts Architectures, 2017). 
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4.2.2 Ijburg, Amsterdam 
År 1996 fattades beslutet om att påbörja ett nytt projekt i Amsterdam med landåtervinning, vilket 
kom att bli ögruppen som idag kallas Ijburg. Projektets syfte var med andra ord egentligen inte att 
skapa en flytande stadsdel, utan snarare att hitta lösningar för att skapa ny mark där en 
exploatering kunde möjliggöras. Man valde att utnyttja vattenområden både genom att skapa 
artificiella öar, men utöver detta arbetade man även med att exploatera dessa områden med en 
flytande bebyggelse. De konstgjorda öarna har konstruerats på ett sådant sätt att de i framtiden 
ska kunna klara av den globala uppvärmningens konsekvenser på ett bättre sätt än städer som 
Venedig och Makoko väntas göra. Med tanke på Amsterdams geografiska läge som ger en stor 
utsatthet för förhöjda vattennivåer var det en extremt viktig del i projektet. Som skydd för att 
hamna under vatten har öarna utrustats med ett system med slussar, dammar och vallar. De är 
också byggda med ett inre system av vattenvägar som hanterar öarnas grundvattennivå 
(Steenbergen & Van Bemmelen, 2011).  

 

Figur 17: Ijburg - Illustrationsplan med både landåtervinning och flytande bebyggelse (ING Real Estate 1, u.å.). 

Nederländerna är Europas högst tätbefolkade land, och som tätast är det i de stora städerna som 
exempelvis huvudstaden Amsterdam. I allmänhet är det ett lågt beläget land, och angränsningen 
till Nordsjön i norr gör att landet i framtiden löper hög risk att drabbas av översvämningar i takt 
med att den globala uppvärmningen gör att havsnivån stiger. Detta är två stora anledningar till 
varför man i Amsterdam har valt att göra satsningar på att konstruera stadsdelar på vatten. 
Förutom att skapa artificiella öar har man som sagt även satsat på en helt flytande bebyggelse. 
Dessa stadsdelar som har byggts ut omfattar allt ifrån bostäder till infrastruktur, service och 
verksamheten. Flytande betongskrov är det som utgör bebyggelsens grund, och för att inte flyta 
iväg har skroven fästs i pelare som även konstruerats för att fungera som lyktstolpar. Runt 
lyktstolparna löper öglor där betongskroven fästes, vilket möjliggör att stadens höjd kan anpassas 
efter havsnivån även då den förändras. (Forsell, 2012). Steigereiland är en av Ijburgs öar som är 
avsedd för en flytande bebyggelse. Utgångspunkten var ett vattenområde på 8 hektar där ca 165 
flytande hus ryms. Bortsett från att vara positivt för en eventuell havsnivåstigning och att skapa 
nya områden att bo på, är Steigereiland en stadsdel som estetiskt kännetecknar Amsterdam där 
kanalhusbåtar sedan en lång tid tillbaks är mycket vanligt. Vid uppförande av Steigereiland var 
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en del av syftet just att ge Ijburg samma stadskaraktär som de befintliga delarna av Amsterdam 
redan hade. (Steenbergen & Van Bemmelen, 2011).    
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5. Analys 

5.1 Möjligheterna att utöka byggandet på svenskt vatten  
Med tanke på att konkreta exempel redan existerar, inte bara internationellt utan faktiskt även i 
Sverige, kan man konstatera att det är fullt möjligt att bygga hus på vatten både i Sverige samt på 
andra platser i världen. Lagstiftningen kring strandskydd gör att det juridiskt är möjligt att bygga 
utmed stränder, så länge allmänhetens möjlighet att vistas och utnyttja området inte påverkas. 
Detta eftersom att strandskyddet då kan upphävas. Dock är skyddet hårt och svårt att häva, men 
en flytande bebyggelse kan mycket väl tillämpas på ett sådant sätt att även allmänheten får 
tillgång till strandlinjen och vattenområden. Det som krävs är en genomtänkt planering samt 
utformning av stadsdelarna där en flytande bebyggelse ingår, samt en komplettering till 
lagstiftningen som tillåter bebyggelse utmed stränder utifrån specifika krav på förhållanden som 
måste råda. Med genomtänkt planering samt utformning avses främst att området planeras med 
en utformning som på bästa sätt låter allmänheten ta del av området i så hög utsträckning som 
möjligt. 

Ytterligare ett alternativ är att utveckla en bebyggelse 100 m ut från strandlinjen, eftersom att 
strandskyddet inte gäller då. Problematiken i det fallet skulle främst handla om tillgänglighet 
samt konflikter med eventuell sjöfart. I allmänhet är den teknik som krävs för att åstadkomma en 
långsiktig hållbar konstruktion redan existerande, vilket gör att ovissheten kring en flytande 
bebyggelse snarare blir en ekonomisk och social fråga kring acceptans från samhällets sida. 
Utöver detta är möjligheterna mycket goda inte minst med tanke på den höga efterfrågan av 
bostäder vid vatten, samt den otroligt höga tillgängligheten av svenska kustområden. 

5.2 Problem som kan lösas samt aspekter kring stads- och samhällsutvecklingen  
Även om flytande städer och bebyggelse är relativt nytt, är det som sagt ändå ett koncept som 
existerar. Projekt pågår även om det i Sverige inte ännu rör sig om hela städer och stadsdelar på 
samma sätt som till exempel i Amsterdam. Att man gör dessa satsningar skulle kunna påvisa att 
en flytande bebyggelse kan lösa många problem. Först och främst kan det vara en lösning i trånga 
städer där yta för exploatering helt enkelt saknas på mark. Att bo och leva vid vatten är idag 
oerhört attraktivt och att dessutom lyckas skapa sådana platser i en trång stad skulle därför kunna 
ge en positiv effekt. När dessutom en ny yta för exploatering blir tillgänglig kan man öka 
byggandet avsevärt vilket skulle kunna vara till hjälp för att lösa bostadsfrågan genom ett ökat 
utbud av bostäder på marknaden.  
 
Stadsutbredning (urban sprawl) är ett begrepp som innebär att städer växer utåt. Detta uppfattas 
nästan alltid som negativt då man i dagens stadsplanering hellre ser att städer förtätas och växer 
inåt. Genom att använda närliggande vattenytor i städer, istället för att exploatera obebyggda 
områden i städernas utkanter, skulle man kunna säga att en exploatering på vatten skulle kunna 
motverka stadsutbredningen. Man möjliggör då ett uppförande av en ny bebyggelse som ändå 
kan få en god närhet till stadskärnorna. Ser man konceptet ur ett planeringsperspektiv skulle detta 
kunna vara ytterligare ett argument för att en flytande bebyggelse bidrar till positiva effekter för 
den svenska stads- och samhällsutvecklingen.  
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Även om dessa positiva aspekter är av hög trovärdighet finns ett motstridande argument, vilket är 
att det inte är känt att man i Sverige valt att bygga på vatten för att lösa problem som nämnts. 
Snarare är det känt att anledningen till att man vill bygga på vatten i Sverige är av ett estetiskt 
motiv där man vill ge områden en specifik karaktär och miljö. Man får inte glömma att det är 
förespråkare som lägger fram de positiva argumenten och att det även finns motståndare som har 
negativa invändningar. En flytande bebyggelse skulle enligt vissa kunna lösa problem, men enigt 
andra skulle det även kunna innebära att nya problem uppstår. En förändrad utsikt och 
landskapsbild är något som de flesta motståndare lyfter fram. Att rörelser gällande NIMBY (Not 
In My Backyard) väcks till liv är också av hög sannolikhet med tanke på att det redan sker vid 
planering av ny bebyggelse på land. Även om många svenskar skulle anse att flytande städer 
enbart har positiv inverkan finns en mycket hög risk att samma människor ändå inte vill applicera 
bebyggelsetypen i Sverige. Att bygga på vatten någon annanstans skulle med högre sannolikhet 
upplevas som accepterat av befolkningen. Så fort drastiska förändringar sker i närmiljön uppstår 
ofta motstånd då många vill ha sitt område så som det alltid har varit. Även om inte alla 
människor tänker på detta sätt är av hög relevans att väga in åsikterna eftersom att ett samhälle 
ska byggas för dess invånare på ett sådant sätt att det framhäver allas tycke och intresse på bästa 
möjliga sätt. 
 
Om vi återgår till problem som en flytande bebyggelse kan lösa är ett av de mest återkommande 
problem den globala uppvärmningens följder. I takt med att växthuseffekten verkar ökar 
temperaturerna vilket smälter isarna samtidigt som nederbörden ökar. Resultatet blir en stigande 
havsnivå, vilket i första hand kommer påverka lågt belägna landområden och kuster. Städer 
riskerar att drabbas av översvämning, och även om nya flytande städer inte kan hindra detta från 
att ske kan det vara ett sätt att förbereda sig inför framtiden. Genom att uppföra flytande städer 
och stadsdelar kommer de inte påverkas av de förhöjda havsnivåerna eftersom att bebyggelsen då 
följer med nivåökningen. Om den globala uppvärmningen fortskrider så att havsnivåerna faktiskt 
ökar, kommer de flytande städerna klara sig från översvämning i mycket högre utsträckning 
jämfört med bebyggelse förankrad i landområden. Förvisso är detta inte lika aktuellt i Sverige 
som i många andra länder, inte minst lågbelägna Nederländerna. Dock kan det ändå anses vara 
viktigt att förbereda sig inför framtiden genom att hela tiden planera för ett hållbart samhälle, inte 
minst när man vet att den globala uppvärmningen är ett påtagligt faktum. Viktigt att poängtera är 
att den flytande bebyggelsen inte ger några direkta lösningar på den globala uppvärmningen utan 
enbart är förebyggande för de konsekvenser den globala uppvärmningen väntas medföra. 
Motståndarens ståndpunkt blir då att det istället vore bättre att lösa problemet i roten och satsa på 
en lösning som gör att konsekvenserna aldrig inträffar. Istället för att lägga resurser på att 
utveckla flytande stadsdelar är det ur denna aspekt mer relevant att istället lägga resurser på att 
stoppa den globala uppvärmningen. Å andra sidan är det givetvis ett plus att vara förberedd om 
konsekvenserna trots allt skulle uppstå.  
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5.3 Utmaningar och förutsättningar 
För de svenska projekten som har behandlats i fallbeskrivningen finns inget uttryckt om att man 
valt att utnyttja denna typ av bebyggelse för att lösa diverse problem som brist på yta för 
exploatering av ny bebyggelse, stadsutbredning, bostadsbristen eller i förebyggande syfte till 
följd av den globala uppvärmningen. Detta är endast positiva effekter som bebyggelse på vatten 
”råkar” medföra. I övervägande detaljplaner som påträffats är syftet till varför kommunerna vill 
bygga på vatten för att skapa en specifik miljö med marin karaktär och bebyggelse i attraktiva 
områden. Man kan i allmänhet ifrågasätta dagens drivkrafter till att bygga på vatten genom att 
analysera utmaningar, men även förutsättningar som finns i Sverige. 
 
5.3.1 Behovet av en flytande bebyggelse 
Just i Sverige blir en av de främsta utmaningarna att expandera debatten och diskussionen kring 
flytande städer egentligen till alla i samhället, det vill säga invånarna, politikerna, planerarna och 
så vidare. Genom detta sprids kännedom om fördelar, men även nackdelar, som en flytande 
bebyggelse medför. Kommuner och politiker, men även allmänheten måste få en bättre kunskap 
för att kunna skapa sig en egen uppfattning och därefter kunna ta egen ställning till konceptet. För 
att detta ska kunna bli ett utvecklade koncept och en ny typ av stad krävs en övertygelse och goda 
skäl varför man ska ändra på dagens standardideal kring både planering och byggande. Samtidigt 
måste man vara väl medveten om de nackdelar som kan uppstå som följd. Man måste kunna 
bevisa att fördelarna som förespråkarna tar upp överväger de nackdelar som motståndarna tar 
upp. I Sverige finns det gott om obebyggd mark, även om det rör sig om områden utanför 
städerna där de flesta svenska invånare idag vill bo, och en bra motivering bör finnas till varför 
dessa ”enklare” utrymmen inte ska utnyttjas framför vattenområden. Situationen i Sverige kan 
återigen jämföras med Amsterdam där marken inte längre räcker till och Sverige helt enkelt 
tvingas hitta nya strategier för att överhuvudtaget ha möjlighet att kunna utnyttja vattenområden 
för exploatering. Sverige behöver i dagsläget inte känna oro för just detta, och det är andra 
faktorer som får motivera varför den svenska flytande bebyggelsen ska expanderas. Om Sveriges 
städer befann sig i ett pressat läge på samma sätt som Amsterdam skulle förmodligen debatten 
kring flytande bebyggelse vara betydligt mer omfattande jämfört med vad den är idag. Utifrån 
studien och de genomförda intervjuerna ges en negativ upplevelse där det uppfattas som att 
kommunerna behöver ett drastiskt problem som kan lösas med flytande bebyggelse för att det ska 
bli ett koncept som börjar prioriteras i stadsplaneringen. Exempelvis problem som förhöjda 
havsnivåer samt en drastiskt höjd befolkningstäthet som Amsterdam dras med. 
 
Utmaningen är som sagt främst att starta en större debatt och diskussion för att sprida fördelar 
likaväl som nackdelar med flytande städer och stadsdelar. Bortsett från de problem som en 
flytande bebyggelse skulle kunna lösa (se avsitt 5.2) finns många olika avvägningsområden, inte 
minst gällande olika intressen. Några negativa konsekvenser har tagits upp, men ytterligare ett 
exempel på en avvägning som måste göras handlar om vilka typer av naturområden som värderas 
högst i samhället. Frågan är mycket svår att besvara eftersom att svaret grundas på personliga 
preferenser hos invånarna. Föredras öppna hav framför stora skogsområden, eller vice versa? För 
att göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen kring denna fråga måste man även 
tänka på den stora artrikedom som finns i de bägge miljöerna, vilket är allmänna intressen som 
åtskiljs från de enskilda intressena. Väljer vi att exploatera på vatten istället för på land kommer 
exempelvis skog kunna bevaras, men istället påverkas vattenmiljön. Återigen blir det en 
avvägning som istället handlar om vilken typ av miljö som drabbas hårdast av en exploatering. 
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Skulle man exploatera större stadsdelar på vatten, eller till och med hela städer, blir följden att 
den underliggande bottenmiljön troligtvis får en minskad tillgång till solljus vilket givetvis får 
negativa följdeffekter. God teknisk utformning, samt placering och underliggande vattendjup är 
sådant som bör finnas i åtanke för att bevara vår artrikedom om en satsning på flytande stadsdelar 
ska genomföras. Politiker samt myndigheter måste göra en noggrann avvägning och ta ställning 
till just frågeställningar som denna. Ytterligare en tänkbar fråga där en avvägning måste 
genomföras är gällande säkerheten när det kommer till att bo och leva på vattenområden. Själva 
konstruktionen för flytande bebyggelse finns med en tillräckligt god teknik som utgångspunkt att 
den kan ses som lika säker som en konstruktion på land. Dock kan man aldrig försäkra sig om att 
extremväder samt naturkatastrofer aldrig inträffar, vilket dock gäller både på vatten och på land 
även om vattenområden lättare påverkas kraftigt.  

5.3.2 Segregation 
Flytande städer kan som nämnt lösa diverse samhällsproblem, men givetvis finns även nackdelar 
med en bebyggelse lokaliserad till vattenområden. De flesta nackdelar består främst av 
avvägningar mellan olika alternativ, och baseras egentligen mycket på tycke och egen inställning. 
Några exempel har nämnts ovan, men ett av de stora problem som skulle kunna uppstå till följd 
av exploatering av vattenområden med en flytande stadsdel är segregation vilket givetvis är 
mycket negativt. Även om den flytande stadsdelen är offentlig blir den på sätt och vis avgränsad i 
och med vattnet som skär ut området, och man kan tänka sig att de som inte bor i området 
upplever det som ett privat område. Det skulle kunna bli en typ av ett så kallat grindsamhälle 
(gated community) där endast vissa anses tillåtna att vistas, vilket är mycket negativt inte minst 
när det kommer till en stadsdels gemenskap. I sådana samhällen är segregation svårt att undgå 
just eftersom att det uppstår en ”vi och dem – känsla”, vilket ofta ligger till grund för konflikter 
och ökade klyftor mellan olika grupper i samhället. För att motverka detta i så hög grad som 
möjligt är det ytterst viktigt att flytande stadsdelar är funktionsblandade och har en hög andel 
arbetsplatser och lokaler för service samt verksamheter. Exploateras den flytande stadsdelen 
enbart av bostäder kommer negativ segregation uppstå. Regelverket kan även hjälpa till genom 
att ställa krav på att vattenområden endast får bebyggas om den utformas på ett sådant sätt att 
allmänheten enkelt kan ta del av den.  
 
Även ekonomiskt skulle flytande bebyggelse kunna bidra till segregation. Då ingen ekonomisk 
kalkyl är erhållen är det svårt att dra slutsatser kring de ekonomiska delarna, men risken är att 
kostnaderna för flytande bostäder blir höga. Detta med tanke på det minimala utbudet av 
produkter samt konkurrerade aktörer inom branschen. För att minska klyftorna är det viktigt att 
försöka hålla ner priserna, vilket dock skulle det innebära en minimal vinst för inblandade företag 
och aktörer och följdfrågan blir då om det över huvud taget är lönsamt att satsa på städer och 
stadsdelar av denna karaktär. Speciellt gäller detta glesbefolkade länder som Sverige där det 
fortfarande finns gott om markområde att bygga på och flera andra alternativ att välja på gällande 
ny bebyggelse och exploatering. I mer tätbefolkade städer som Amsterdam finns, som tidigare 
nämnt, inte lika många alternativ och att bygga på vatten blir därför något man nästan måste göra 
i stadsplaneringen. Enligt förespråkarna är de befintliga produkterna på marknaden 
kostnadsmässigt jämförbara med byggnader på land. Detta gäller både kostnaderna för 
produktion samt för drift. Återigen påminns att en ekonomisk kalkyl saknas för detta och denna 
fakta inte helt pålitlig. Marknaden skulle trots allt kunna påverka att det blir dyrare med en 
flytande bebyggelse eftersom att utbudet i dagsläget är så pass lågt. Bara en ökning av flytande 
bebyggelse kickas igång skulle produktionen kunna öka så att utbud möter efterfråga, samtidigt 
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som fler aktörer ges möjlighet att konkurrera på marknaden vilket skulle pressa ner priserna. 
Detta är dock något av ett långsiktigt önsketänk. På kortare sikt skulle man istället kunna 
konstatera möjligheter för de få aktörer på marknaden att ta höga kostnader för att genom det 
erhålla en maximal vinst. Utöver detta kan man inte heller veta hur lönsam branschen kan bli med 
tanke på att den fortfarande är så pass liten och okänd. För att kunna göra en satsning rent 
ekonomiskt är en förutsättning ett ökat intresse hos allt ifrån beslutsfattare, planerare och 
invånare.  
 
Den flytande bebyggelse som idag byggs i Sverige utgörs framförallt av villor för 
bostadsändamål. På så sätt blir det inte tillgängligt för alla, dels ur en ekonomisk aspekt men även 
när det kommer till personlig preferens av bostadsform. Den ”bristande” tillgängligheten skulle 
kunna vara en av anledningarna till varför man idag inte satsar på flytande stadsdelar fullt ut. 
Skulle man i framtiden utveckla en vattenbebyggelse i lika varierade former som på land skulle 
det kunna bli ett tänkbart alternativ för fler samhällsgrupper, och ett ökat intresse från olika typer 
av människor skulle vidare kunna leda till ökade satsningar kring konceptet. Ur ett 
säkerhetsperspektiv är det även inte särskilt troligt att barnfamiljer väljer att bosätta sig i denna 
typ av hus då man som förälder vill att barnen ska kunna springa fritt på tomten utan att riskera 
att de råkar ut för olyckor där de faller i vattnet. Husen saknar även en trädgård och har idag 
endast altaner som fyller ut tomten. Den klassiska villaägaren brukar många gånger vara just 
barnfamiljer eller trädgårdsentusiaster, och varken den ena eller den andra lämpar sig särskilt bra 
till de flytande villorna. Man skulle därför på sätt och vis kunna säga att de befintliga flytande 
bostäderna riktar sig till en mycket liten målgrupp, vilket inte är optimalt för en fortsatt 
utveckling av konceptet. 
 
För att motverka att en flytande stad eller samhälle bidrar till segregation är det viktigt att skapa 
just en god tillgänglighet, och just detta är något som blir en av de stora utmaningarna. För att 
kunna röra sig både till, från och inom en flytande stadsdel krävs god infrastruktur och 
genomtänkta kommunikationer. För att även ha segregationen i åtanke är det även viktigt att 
tillgängligheten skapas för alla och på lika villkor. Från fastlandet är alternativ att bygga broar 
eller utnyttja båt samt sjöfart. För allra bästa tillgänglighet är en satsning på kollektivtrafik 
viktigt, och detta skulle exempelvis kunna göras med båt på samma sätt som man idag redan gör i 
många städer, exempelvis i Stockholm. Redan i planeringsskedet är det viktigt att ha allmänheten 
i åtanke och att ta fram en smart utformning som främjar allmänheten att vistas inom området och 
möjliggör att alla kan ta del av vattenområdet. 
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6. Avslutande diskussion med slutsats 

Även om det främst är fördelarna som lyfts fram gällande att exploatera vattenområden med en 
flytande bebyggelse är det påtagligt att nackdelar finns. Bara sett till Sverige finns många 
utmaningar för att antalet stadsdelar på vatten ska kunna öka. Problemet blir förutsättningarna, 
som egentligen rent fysiskt i det stora hela existerar men som de allra flesta saknar kunskap om. 
Det finns motståndare till konceptet där det för vissa egentligen främst rör sig om en okunskap. 
Rent konkret och fysiskt är en av förutsättningarna att vattenområden existerar. I Sverige är detta 
inget problem då landet har många hundratals mil kuststräcka. Det krävs dessutom en utvecklad 
teknik vilket även det finns i Sverige, inte minst i form av AquaVillas produktioner. Ekonomi är 
även en förutsättning, men om det stämmer att kostnader är jämförbara med bebyggelse på land 
borde detta inte ses som ett hinder. Om marknaden kickas igång kan priserna på långt sikt komma 
att pressas vilket är positivt för den ekonomiska hållbarheten. Även det faktum att de flytande 
villorna är resurssmarta bidrar till denna hållbarhet. I dagsläget är den ekonomiska aspekten ett 
hinder bland annat med tanke på komplicerade processer, inte minst juridiskt, när det kommer till 
att bygga på vatten. Det är även svårt då få aktörer finns på marknaden vilket lätt leder till att de 
vill vinstmaximera och därmed håller höga priser.  

För att summera det hela är alltså de fysiska förutsättningarna mycket goda för Sverige att 
utveckla en flytande bebyggelse i högre utsträckning. Men sen finns även mer abstrakta 
förutsättningar där större problem existerar. För att en flytande bebyggelse ska kunna öka i 
Sverige krävs en vilja från alla inblandade aktörer, det vill säga kommuner, planerare, 
beslutsfattare i allmänhet, regelansvariga och från invånarna. Just invånarnas vilja och acceptans 
är nästan det viktigaste eftersom att det är för dem samhället ska lämpa sig. Det krävs kunskap 
och förståelse kring alla fysiska förutsättningar som faktiskt finns för att alla ska kunna bilda sig 
en korrekt uppfattning och därefter avgöra om fördelarna överväger nackdelarna. Vidare blir en 
förutsättning ett stöttande regelverk som inte skapar begränsningar. Strandskyddet är ett problem 
om man vill utveckla en flytande bebyggelse då det skapar komplikationer som försvårar 
byggandet på vatten. Finns en acceptans från samhällets sida föreslås ett tillägg till strandskyddet 
som förenklar processen och därmed möjliggör en utveckling av flytande stadsdelar. En sådan 
ändring i regelverket skulle mycket väl kunna ske om politiker och högt uppsatta i kommuner 
trycker på frågan och tar tag i att utöka debatten kring ämnet. Men återigen krävs det att ett 
intresse för frågan finns. 

Anledningen till varför kommuner inte väljer att planera för flytande bebyggelse beror dels just 
okunskapen kring både för- och nackdelarna med en flytande bebyggelse. Samhället i stort har 
helt enkelt inte tillräckligt god kännedom om konceptet och produkterna som finns på marknaden 
samt hur de fungerar. Eftersom att det finns få jämförelseexempel på den svenska marknaden är 
det inte helt förvånande att begränsningar skapas i upplevelsen. Uppfattningen från de 
genomförda intervjuerna under arbetsprocessen är att de flesta kommuner tar till sig av fördelarna 
med en flytande bebyggelse, men är något skeptiska gällande att ta det till nästa steg och innefatta 
denna typ av bebyggelse i planeringen. Följden blir att detta alternativ glöms bort och 
kommunerna istället satsar på att hitta andra miljösmarta lösningar på land. Intresset är helt enkelt 
bristande. 
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Eftersom att enbart enstaka fall studerats ingående skapas en ensidig synvinkel vilket kan leda 
fram till ett resultat som inte är helt opartiskt. Efter att ha analyserat den erhållna informationen 
enligt avgränsningarna från bakgrunden och litteratutgenomgången samt fallbeskrivningen kan en 
slutsats dras om att det är fullt möjligt att utforma flytande stadsdelar i Sverige i betydligt högre 
utsträckning än man gör idag. Nackdelarna finns, men det skulle kunna innebära många positiva 
möjligheter för Sverige att bebygga vattenområden med flytande konstruktioner. Stads- och 
samhällsutvecklingen skulle få hjälp att påverkas i positiv riktning, då det till exempel skulle det 
vara en del i att lösa stora problem som bostadsbrist. Trots detta är det många som inte är helt 
övertygade, vilket blir problematiskt för utvecklingen av en flytande bebyggelse. Ur ett annat 
perspektiv än förespråkarnas skulle denna typ av stad och bebyggelse kunna ses som negativt då 
det endast är gynnsamt för vissa målgrupper. Enligt den meningen tillför det problem för de allra 
flesta där utsikt förändras och tillgängligheten till vattenområden reduceras. Viktiga miljö- och 
klimatfrågor kommer inte kunna lösas, men stora framtida problem kommer att kunna hanteras 
på ett bättre sätt. Ur förespråkarens perspektiv är det värdefullt både gällande social och 
ekologisk hållbarhet, men motståndaren menar det motsatta då fokus borde ligga på att lösa 
problemet istället för att anpassa sig efter det. Å andra sidan är det ett stort plus att vara förberedd 
ifall problemet ändå skulle uppstå. Vissa avvägningar måste göras för att man ska börja kunna 
prioritera att bebygga vattenområden framför naturområden på land, vilket främst handlar om 
allmänna och enskilda intressen. Det främsta problemet som en flytande bebyggelse skulle kunna 
bidra till är segregation, men med hjälp av en genomtänkt stadsplanering där allmänhetens 
intresse är av hög vikt samt stöd från regelverket kan man förhoppningsvis bygga på vatten utan 
att problemet uppstår. Det är dock inte helt säkert att en acceptans finns från samhällets sida 
gällande förändringar i regelverket eftersom att de lagar som finns kring byggande utmed 
stränder och kust finns just för att gynna allmänheten i det stora hela. Det hela rör sig om många 
kritiska frågor där invändningar är förekommande, och man kan därför inte säga hur realistisk en 
svensk flytande bebyggelse skulle kunna bli. Förespråkarna vill mycket, men med tanke på 
många invändningar som kan komma från motståndarnas sida är det möjligt att flytande 
bebyggelse istället endast blir en marginell företeelse i framtiden.  
 
En sammanfattning och slutsats blir att det finns det två sidor kring konceptet, och för att kunna 
arbeta för en utveckling av flytande bebyggelse krävs en övertygelse utifrån en förstärkt 
kunskapsgrund där fördelar överväger nackdelar och allt fler bildar sig en positiv uppfattning. 
Möjligheterna finns och det är egentligen en fråga om samhällets vilja. För att starta utvecklingen 
och erhålla just den övertygelse som krävs måste debatten och diskussionen expanderas. En 
kännedom måste finnas kring de nackdelar som konceptet kan medföra just för att fördelarna ska 
bli tillräckligt övertygande. Detta gäller inte bara för beslutsfattare och planerare, utan även från 
samhällets invånare då deras acceptans är en viktig förutsättning för att det ska vara möjligt att 
utöka byggandet på vattenområden. Att erhålla just denna acceptans blir den största utmaningen 
för en framtida utveckling. Först när dagens motståndare blir betydligt färre och en acceptans 
finns från hela samhällets sida kommer det vara möjligt att börja med förändringar, exempelvis i 
regelverket kring strandskyddet som möjliggör byggande på svenskt vatten. Utan samhällets 
acceptans kommer det vara omöjligt för flytande städer att växa fram i Sverige. 
 
  



 31 

Referenslista  

Adeyemi Kunlé (u.å.), African Water Cities, (https://onlinelibrary-wiley-
com.focus.lib.kth.se/doi/epdf/10.1002/ad.1468), [2018-04-02] 
 
Allt om historia (2017), Varför byggdes Venedig i vattnet? 
(http://alltomhistoria.se/artikler/varfor-byggdes-venedig-i-vattnet), [2018-03-27] 
 
Ankenman Architects Associates Inc (u.å.), Canoe Pass Village, [fotografi], 
(http://aaai.bc.ca/project/canoe-pass-villiage/), [2018-05-15]  
 
AquaVilla (u.å.a), Om AquaVilla: Här bygger vi ”Världens bästa flytande hus”, 
(http://www.aquavilla.se/om-aquavilla/produktion/), [2018-04-07] 
  
AquaVilla (u.å.b), Generell teknisk beskrivning hur AquaVillan och AquaVilla konceptet är 
konstruerat och uppbyggt. Opublicerat material, [2018-04-18] 
 
AquaVilla (u.å.c), Om AquaVilla: Nära på riktigt, (http://www.aquavilla.se/om-
aquavilla/produktion/), [2018-04-07] 
 
Baan Iwan for the Travel Club (2015), Lagos: Makoko, A Suburb on Water [fotografi], 
(http://www.thetravelclub.org/articles/travelogues/673-lagos-makoko-a-suburb-on-the-water), 
[2018-05-15] 
 
Bergström Richard (2018), Opublicerat material [intervju], [2018-04-27] 
 
Bolokin Alexander (2008), Floating Cities, Islands and States. Article Floating City 3 21 08 after 
Joseph, (https://arxiv.org/pdf/0804.0754.pdf), [2018-04-02] 
 
Dutchland Docks (u.å.), Greenstar [fotografi], 
(http://www.dutchdocklands.com/Development/Greenstar), [2018-05-15] 
 
Eisbo Andrew for The Guardian (2016), Fishing, timber and sand dredging are the predominate 
occupations in Makoko [fotografi], (https://www.theguardian.com/cities/2016/feb/23/makoko-
lagos-danger-ingenuity-floating-slum), [2018-05-15] 
 
Erixon Alexander (2018), Opublicerat material [intervju], [2018-04-27] 
 
Forsell Staffan (2012), Stad planeras på vatten i Holland. Vetenskap & miljö, 
(https://whinberg.files.wordpress.com/2011/08/holland-vatten.pdf), [2018-04-02] 
 
ING Real Estate 1 (u.å.), Le projet Ijburg [fotografi], (http://www.senat.fr/rap/r10-594-2/r10-594-
225.html), [2018-05-17] 
 



 32 

Karlstads kommun (2008), Detaljplan för Kv. Ställverket mm inom Orrholmen, Karlstads 
kommun, Värmlands län, (http://gi.karlstad.se/planbeskrivning/1780K-21-P2008-05/1780K-21-
P2008-05.pdf), [2018-04-30] 

Kim Nanny, (2016), The houseboat in pre-modern China: Technology and culture in mobility 
history. The Journal of Transport History, 
(http://journals.sagepub.com.focus.lib.kth.se/doi/pdf/10.1177/0022526616634718), [2018-05-13]    

Kirkebæk Karine & Eberhardt Peter (2015), Staden är förvandlad om 100 år. Illustrerad 
vetenskap (http://illvet.se/teknologi/konstruktion/byggnader/staderna-ar-helt-forvandlade-om-
100-aar), [2018-04-02] 
 
Miljöbalken (1998:808), Strandskyddsområde: MB 2 kap §13–18 
(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-
1998808_sfs-1998-808), [2018-04-11] 
 
Miljöbalken (1998:808), Strandskyddsområde: MB 11 kap §1–8 
(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-
1998808_sfs-1998-808), [2018-05-01] 

Moussavi Zahra & Aghaei Adeleh (2013), The Environment, Geopolitics and Artificial Islands of 
Dubai in the Persian Gulf. Social and Behavioral Sciences 81, (https://ac-els-cdn-
com.focus.lib.kth.se/S1877042813015012/1-s2.0-S1877042813015012-
main.pdf?_tid=54034641-9174-458c-9e67-
ddd38962efee&acdnat=1525939730_00861b607236c11d18ce694f20b94024), [2018-05-10] 

Nacka kommun (2015), Detaljplan, DP 575. Sicklaön 13:1 m.fl., Marinstaden, 
(https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Marinstaden/Laga%20kraft/Detal
jplan%20P2015_575.pdf), [2018-04-23] 
 
Nacka kommun (2015), Situationsplan [fotografi], 
(https://infobank.nacka.se/ext/Bo_Bygga/stadsbyggnadsprojekt/Marinstaden/Laga%20kraft/Detal
jplan%20P2015_575.pdf), [2018-05-17]  
 
Nacka kommun (2017), Marinstaden, (https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-
och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/marinstaden/#panel-startpage), [2018-04-23] 
 
Pampas Marina (2018), Om oss, (https://www.pampas.se/pampasmarina/), [2018-04-07] 
 
SCB (2002), Kust och stränder i Sverige, 
(http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0812/2000I02/MI0812_2000I02_PI_SV_2002_125.pdf), 
[2018-06-04] 
 
Segerlund Carola (u.å.), Historisk stadsvandring genom Gamla stan, 
(https://stadsmuseet.stockholm.se/globalassets/dokument/151203-
historisk_stadsvandring_genom_gamla_stan.pdf/), [2018-04-26] 



 33 

 
Steenbergen J.J.M. & Van Bemmelen R.J. (2011), Land. If you don´t have it, create it. The case 
of Ijburg, Amsterdam*, (https://onlinelibrary-wiley-
com.focus.lib.kth.se/doi/full/10.1002/ird.666), [2018-04-24] 
 
The Guardian (2016), Inside Makoko: danger and ingenuity in the world's biggest floating slum. 
Guardian Lagos week, (https://www.theguardian.com/cities/2016/feb/23/makoko-lagos-danger-
ingenuity-floating-slum), [2018-03-28] 
 
TNK Travel (u.å.), Cua Van is one of the stunning floating villages in Halong bay [fotografi], 
(https://tnktravel-cfgkt0n8kmqr4w4.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2016/04/cua-van-
floating-village-in-halong-bay.jpg), [2018-05-15] 
 
Tradition Fastighetsmäkleri (u.å.), Marinstadsvägen 14 [fotografi], 
(http://tradition.net/objekt/4527/#bilder), [2018-05-17] 
 
TwistedSifter (2013), The Largest Floating Stage in the World [fotografi], 
(http://twistedsifter.com/2013/02/float-at-marina-bay-singapore-worlds-largest-floating-stage/), 
[2018-05-15] 
 
Vakna! (2005), Venedig – ”Staden i havet”, (https://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/102005206), 
[2018-03-27] 
 
Vincent Callebauts Architectures (2017), LILYPAD, Floating ecopolis for climate refugees 
[fotografi], (http://vincent.callebaut.org/object/080523_lilypad/lilypad/projects/user), [2018-05-
15] 

Wang C.M. & Wang B.T. (2015a), Large Floating Structures Technological Advances, 
(https://link-springer-com.focus.lib.kth.se/content/pdf/10.1007%2F978-981-287-137-4.pdf), 
[2018-05-10] 

Wang C.M. & Wang B.T. (2015b), Aerial view of the Kamigoto Floating Oil Storage Base 
[fotografi], (https://link-springer-com.focus.lib.kth.se/content/pdf/10.1007%2F978-981-287-137-
4.pdf), [2018-05-15] 



TRITA TRITA-ABE-MBT-18325

www.kth.se


