
- Vad utgör en plats? 
- Behöver platsen infinna sig på samma geografiska punkt för att behålla sin identitet?

- Kan vatten underlätta förändring? Kan människor bo på vatten?

- Vilka lösningar kan den nya kontexten generera?

Maria Pokrovskaja examensarbete 2011-2012
Contextual Design Studio

handledare: Pål Röjgård, Dick Sandberg

RÖRLIG ARKITEKTUR - modulära rum på vatten

Aldo Rossis Teatro del Mondo gjord inför Venedig-
biennalen 1979  skulle inte ha en estetik vanligtvis 
förknippad med mobila strukturer. Den skulle flyta in 
som en inkräktare på olika platser. 

Mobilitet och föränderlighet En person flyttar 11-12 gånger 
under sitt liv.

Mobilitet kan betyda olika saker:

- att förflytta sig i rum, geografiskt. 
- att förändras.

Idag, i vardagen, innebär mobila hem antingen husvagn, tält eller (hus)båt, där bekvämlighteten ofta är kompromissad till förmån för förflyttningen. Även om arkitekter är intresserade av att effektivisera 
yta och planera små utrymmen, är det oftast inte arkitekter som utformar dessa boenden. Fokus hamnar på just yteffektivitet och dessa hem är i regel inte menade att brukas året runt. 
Varför inte? I dagens decentraliserande nätverkssamhälle finns det människor som egentligen inte behöver vara bofasta. De kan arbeta och behålla sociala kontakter och sin plats i samhället ändå.

En kringresande bedouinstam går igenom exakt samma process varje gång byn uppförs. De använder speciella kriterier för att bestämma läge, orientering och organisation, för att skapa sin plats oavsett 
var platsen är. Så varje gång de sätter upp byn, blir den samma som förut, för att huvudkomponenterna förblir oförändrade.

The Burning Man festival hålls varje år i Nevadaöknen i USA. Varje år 
förs det upp en stadsplan där husbilar och husvagnar tilldelas en plats. 
En vecka senare är det bara aska och hjulspår kvar av den tillfälliga 
staden.

ur ‘Houses In Motion’ 
Robert Kronenburg 1995

flytta hemifrån sälja/ köpa ett rumsepareraflytta ihop

Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket.
Totalt flyttade 1 156 563 personer, 583 164 kvinnor och 573 399 män, under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139 282 personer flyttade 
mer än en gång vilket innebär att antalet flyttningar totalt var 1 316 682. Det är en ökning med 10 491 flyttningar eller 0,8 procent jämfört med 2009. Den allra 
flitigaste flyttaren flyttade nio gånger under året.

En kvinna förväntas flytta i genomsnitt tolv gånger under sitt liv och en man i genomsnitt elva gånger.

Flyttningar sammankopplas ibland med studier eller byte av arbete, men flyttningar görs också av familjeskäl. Exempel på sådana flyttningar är familjebildningar, 
bostadsbyten vid växande familj samt separationer.
Åldersstrukturen hos de som flyttar är helt annorlunda än åldersstrukturen hos den ”bofasta” befolkningen; flyttarna domineras i stor utsträckning av de unga vuxna. 
Det är framförallt två kategorier människor som flyttar, unga och barnfamiljer med små barn.

Två tredjedelar flyttar inom kommunen
Det är vanligast att flytta inom den egna kommunen, 882 656 sådana flyttningar registrerades under 2010. Var tredje flytt skedde över kommungränsen och av 
dessa flyttningar gick knappt hälften utanför länet.
De mer långväga flyttningarna, de som går till ett annat län, har sedan 1978 ökat med 29 procent och låg under 2010 på 198 725 flyttningar, detta trots en minskn-
ing med tre län under perioden.

Antal inrikes flyttningar 2010 efter kön och ålder.Antal inrikes flyttningar 1978-2010



Moduler och mobilitet 
Arkitekturhistorien rymmer många visioner om mobila strukturer. En av 
orsakerna till att de här projekten haft sådan dragningskraft är hängiven-
heten med vilken de är genomarbetade. Tyvärr har de åldrats en del och 
även marginaliserats, rymden och artificiell intelligens väcker inte lika stor 
förtjusning idag som för 50 år sedan. Problemet var många gånger också det 
svårgenomförbara i projekten, vilket kanske tydligast visas av hur illa Cap-
sule Tower’s idé fungerade i verkligheten. Det var ett alldeles för stort och 
kostsamt företag att byta ut en kapsel. Kanske har de här projekten till och 
med hindrat utvecklingen på lång sikt, de brann för starkt och för snabbt. 
Kanske har vi skrivit av dem som inget annat än vackra, charmiga utopier.

NAKAGIN CAPSULE TOWER av Kisho Kurokawa. Tokyo 1971
Kurokawa utvecklade en teknik för att fästa kapslarna med bara 4 bultar mot
betongstommen och samtidigt göra dom utbytbara. Kapslen planerades för att an-
tingen fungera som ett kontor eller bostad för en person. Genom att koppla sam-
man fler kapslar skulle även en familj kunna få plats.

THE LIVING POD av ARCHIGRAM, 1966
Kapsel som kan fästas ihop till en struktur 
eller sitta själv ute i landskapet. 

A WALKING CITY av ARCHIGRAM, 1964
Stora mobila robotstrukturer, med egen intelligens. De kan röra sig fritt 
i världen, flytta till där deras resurser eller tillverkningsförmågor be-
hövs. Enskilda byggnader eller konstruktioner kan också vara mobila, 
röra sig överallt efter ägarens önskemål. PLUG-IN CITY av ARCHIGRAM, 1964

Galactic Space Design

MATERIAL solpanel        falsad plåt        glas         stående träpanel      gummi        gallerdurk        jord 

TAK      X         X         X     

VÄGGAR             X         X         X         X

GOLV                                X         X         X         X

ADD-ONS

Runt alla enheter finns en funktionslist där man kan fästa olika tillbehör efter behov. 
Listen är av stöttåligt gummi med ingjutna rostfria hylsor.

TILLBEHÖR

jämviktssäck   kamin    inbyggd termometer och vattenpass motor       badstege  räcke       ankare  utfällbar brygga    

RUM 40

61,5 m2 inomhus 

73,0 m2 takterrass 

35,0 m2 (2x17,5) altan 

RUM 30

57,0 m2 (44,0+13,0) inomhus 

17,0 m2 balkong 

26,0 m2 (2x13,0) altan

UTERUM 2

218 m2

RUM 10

18,0 m2 inomhus 

24,0 m2 takterrass 

50,0 m2 altan

RUM 15

27,0 m2 (21,0 + 6,0) inomhus 

18,0 m2 (2x9,0) altan
 

UTERUM 1

100 m2  

GARAGERUMMET

15,5 m2 inomhus 

23,0 m2 parkering 

13,0 m2 altan

GLASRUMMET

44,0 m2 inomhus 

35,0 m2 odlingsbar yta 

26,0 m2 (2x13,0) altan

ISOMETRI 1:100

UTRUSTNING

solceller och batteri solpaneler för golvvärme färskvattentankvattenvärme gråvattentank /septiktanksolpaneler för varmvatten

gråvattentank / septik
tank

färskvattentanksolpaneler för golvvärme solpaneler för varmvattensolceller + batteri vattenvärme för
uppvärmning
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Planlösning
En av långväggarna innehåller alltid en trappa upp till loft eller terrass och saknar 
fönster, förutom dörrarna på sidogångarna. Där kan man bygga skåp, hyllplan, 
sätta upp tavlor eller klättervägg. De båda kortväggara är helglasade, de är dethu-
vudsakliga ljusinsläppen. De är också helt öppningsbara och kan släppa in vädret. 
Den andra långväggen består av två stora fönster.

Rummen är alla vändbara, kan vändas 180o. Den enda stora skillnaden är åt vilket 
håll det stora fönstret pekar, in mot huset eller ut mot vattnet eller gatan.

Golvet och det generella rummet
För att rummen ska kunna användas långsiktigt och av olika användare eller program måste utformningen vara så 
generell som möjligt. På så sätt kan rummet användas tills materialen inte håller längre. 

Utsidan av husen är vatten- och vindstäta. Insidan är betydligt mer flexibel och beror på programet. Beställer man 
från fabrik kan man välja ytskikt själv, annars får man leta på andrahandsmarknaden eller byta ut ytorna själv. Fin-
ishen ändras men stommen består, kan gå från hem till kontor till dagis eller butikslokal.  

Golvet är också flexibelt. Dess lägsta punkt är nedsänkt i förhållande till däcket utanför. Detta för att sänka tyngd-
punkten för husen men också för att det underlättar när rummets användningsområde ändras. Antingen har man 
allt i ett plan, då är golvet till för att gömma saker som installationer, jämviktssäckar eller prylar. Eller så kan man 
bygga sittgropar, bygga ner sängen eller badkaret, eller ha hela rummet ett halvplan ner. Då kommer man ännu 
närmare vattnet och får högre takhöjd.

På sidogångarna gömmer golvet installationer och eventuell jord. Det är just genom gångarna som installationerna 
kopplas från rum till rum till pådockning mot stadsnätet. 
Rummet är isolerat från pontonen det står på och utifrån. 

HÅLLBARHETSDIAGRAM

människor, djur

möbler

inre ytskikt 

yttre golv, rördragningar

yttre ytskikt

bärande konstruktion

inre golv

ponton

sektion genom rum 30, skala 1:20

-Gummihölje
-Rostfritt stålskrov
-Betong
-Gummimatta
-Stege
-Inspektionslucka

-Gallerdurk
-Jord/Rördragningar
-Gummimatta
-OSB
-Mineralull
-Fuktspärr
-Cellplast
-Luftspalt/Reglar
-Cellplast
-Stål
-Kulvert i ponton
-Betong
-Rostfritt stålskrov
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RUMMET VÄNDER SIG UT 

Hela ytan i ett plan och inget hindrar utsikten. 
Ett rum kan vara helt tomt och ändå vara fullt med saker. Om 
allt är i golvet kan väggarna vara fria. 

RUMMET VÄNDER SIG IN

Utan uppbyggt golv blir rummet helt annorlunda. Ögonhöjden hamnar 
lägre och upplevelsen av världen utanför ändras. Trapporna ramar in den 
centrala delen av rummet och blir sittyta och förvaring.



plan och sektion, skala1:50

Startenheten/ Solitären
Ett rum kan fungera separat och utgöra hela bostaden. T. ex. kan Rum30 inredas 
så att den rymmer alla funktioner. Om man dessutom vill vara utanför stadskon-
texten, kan den bogseras till önskad plats och stå förtöjd utan att kopplas in i in-
franätet. Då rustas rummet med färskvattentank, uppvärmingssystem, sepiktank 
och batteri.

Samma hem på olika platser, är det samma hem? En del av tjusningen med 
semester är att man får komma bort från sitt hem. Ändå tar vi ofta med oss jät-
temycket saker, bildar bekanta utrymmen runtom, ordnar. Kan ett rörligt hem 
påverka vår lust att komma bort? Om alla bekvämligheter och saker man inte 
vill vara utan följer med, om det alltid finns utrymme för förändring av både ort 
och hemmets storlek, kan känslan av instängdhet kanske försvinna. Att hemmet 
inte är en båt styr att vissa förändringar är segare och kräver mer planering. Det 
är ändå önskvärt att kunna lita på och veta ungefär hur länge det går att vistas 
på orten och att ta medvetna beslut över vart man ska bo härnäst.

Bo på vatten
Äga bostad, hyra plats.

Tänk om vi hade vatten som primär bas istället för land, vad skulle det kunna innebära? Kanske skulle vi kun-
na utveckla tekniker som redan finns och uppfinna nytt. Vi har anpassat oss till de flesta väder jorden har att 
erbjuda, och vi accepterar luften som miljö, men vatten har även fördelar framför land, trots uppenbara prob-
lem. T.ex annorlunda gravitationsverkan och tröghet, kanske kan vi lära oss att ta vara på fler av av vattnets 
egenskaper än att det är fint att titta på och bada i tre månader om året.

Att bo på vatten ger en nära kontakt till naturen, öppet för eventuell sol, vattenkraft och vattenvärme. Det är 
inte helt lätt att få ett hus med tomt ut mot vattnet, trots att det finns så mycket vatten i Stockholmsområdet. 
Lagar skyddar stranden från onödig exploatering och gör den tillgänglig för allmänheten. Om människor ägde 
husen men inte behövde äga landområden, skulle man inte behöva annat än temporära bygglov för att rum-
men skulle förtöjas på enskilda klippor ute i t.ex Mälaren. Tidsbegränsat bygglov varar i upp till 5 år. Förutsätt-
ningen är bl.a att verksamheten är av tillfällig art och att marken kan återställas när bygglovet upphört. Man 
skulle äga sin bostad men hyra plats. 

“..the opposite of travel, the ship seemed to us not so much 
a means of transport as a place of residence - a home, in 
fact, before which Nature put on a new show every morning”

Lévi-Strauss describes his first trip to Latin America

Ljuset reflekteras i vattnet och blir mer närvarande i 
rummet. Solen används även som värmekälla.

färskvattentank

uppvärmare utan tank

pump

uppvärmt vatten
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plan och sektion 1:100

Närområdet/ Samhället 
Hur blir det att bo i ett sådant område? 
Vilka är de gemensamma ytorna, hur relaterar hemmen 
till varandra?

Det händiga paret G köpte rum40 bas och byggde alla inre väggar själva. 
Under tiden bodde de i rum30 som de sedan sålde till fam. S. två längor 
bort. De har alltid velat ha en egen trädgård men inte velat investera i en 
villa som de måste flytta från förr eller senare. 

Familjen P flyttar ofta. Mamma P är konsult och bor på en och samma 
plats i max 2 år. Dotter P är nöjd så länge hon får följa med mamma och 
får hålla på med simningen. Men det börjar bli dags för ett eget rum.

Farbror R är skild. Han tycker om båtar, mat och har gröna fingrar. När 
hans fru flyttade i paradrummet bestämde han sig för att satsa på odlin-
gen och köpte ett växthus istället där han även har köket. På somrarna är 
det alltid gäster som grillar på däck och dricker öl in på småtimmarna.

J är mångsysslare. Hon driver ett litet men populärt vegancafé 
med trogna kunder. När hon ordnar konserter eller föreläsningar 
hyr hon extra rum från kommunen och ansluter dem till caféet.
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Det finns några exempel på vattenvillor, fastpålade eller flytande, förtöjda vil-
lor på vatten istället för land. Eftersom de ofta ligger vid en kaj eller i en ma-
rina blockerar de utsikt och ibland framkomlighe. Det är i princip en villa med 
sjöutsikt, vilket är populärt men klingar illa med lagen om strandskydd och 
allemansrätten. Ändrad lag om strandskydd och landsbyggdsutveckling 1juli 
2009 ger större utrymme för tolkning beroende på område. Vissa menar att 
den nya lagen gör det lättare att skydda ett område, andra menar att det blir 
lättare att exploatera. 
Runt Mälaren gäller att “regler för landsbyggsutveckling får tillämpas med viss 
begränsning”. “Lättnaderna skall tillämpas mer restrektivt”. 

Ur Informationsblad om proposition 2008/09:119Pampas Marina, Solna permanent förtöjda husbåtar i Amsterdam

Bebyggelsens utveckling i Stockholm av Sven Markelius visar hur staden har vuxit fram, mycket runt vattnet. Speciellt innan 
industrialiseringen och järnvägen var det ofta omöjligt att frakta material annat än på vattnet.

Citybanans tunnlar har färdats 
från fabriken i Estland.

Stockholmsvatten 
I många städer utnyttjas vattnet till fullo, för både boende och transport. Venedig, 
Amsterdam, Wien, Hamburg, det finns många exempel. Människor bor både på 
båtar som nästan växt fast i kajen och fastpålade villor som kan hantera höjning 
av vattennivåer. Det finns även ett par exempel på rörliga bostäder på pontoner 
som kan bogseras till annan ort.

I Sverige har vi inte samma syn på våra vattenområden som på andra platser där 
vattnet riskerar att ta över redan exploaterade områden. Här har det de senaste 
5000 åren skett landshöjning istället för översvämning och bebyggelsen har re-
dan från början ofta placerats högt och skyddat. Här råder heller ingen direkt 
platsbrist som i de städer som är ledande inom utveckling av pontonbostäder och 
andra flytande program. Det är alltså oftast nöden som driver utvecklingen. Det 
är inte konstigt eller fel, men då går man även miste om intressant variation, spe-
ciellt i en stad som har så mycket vatten som Stockholm. 

Men även i Stockholm blir vattenrummet allt viktigare i takt med förtätningen. 
Många områden vid vattnet byggs och fler vattenvillor är på gång. Även kollek-
tivtrafiken behöver mer utrymme och man söker efter fler sätt att ta sig mellan de 
separerade stadsdelarna.

Stockholms län 3000 f. Krland
vatten

nutida strandlinje
nutida länsgräns

Ihopkoppling
Rummen kopplas ihop ihop likt tågvagnar på vatten. En enkel mekanisk princip som är möjlig att göra 
själv, utan specialist. Lösningen tillåter viss rörelse i höjdled för att ta upp vågorna, men är helt rigid i 
sidled. 

Rummen förbinds med dragspelskorridor som också tilllåter rörelse. Inget i denna koppling är särskilt 
ömtåligt eller skört, huvudsaken är att det tåligt och enkelt att göra själv.

Rören med kablar och vatten och avlopp som löper längs med korridorerna fästs också ihop här. 

sektion 1:20
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Här är planen i samma skala som den Illustratorfil (Solna golvkarta) som du skickade.
När dom bygger Lindhagen så kommer dom att ändra strandlinjenpå Kungsholmen. Kartan ovan är ritad efter den nya strandlinjen. Om den fuckar upp ditt projekt så har jag sparat en kopia av den gamla strandlinjen (ligger till höger om denna 
layout på det gråa) Om det blir knas när du lägger in ditt projekt så skicka tillbaka filen så fixar jag så att Kungsholmen passar ihop med dina byggnader.  Kram!

Exempel - Pampas Marina, Solna
Kan ett nytt bostadsområde göra mer än bara ge plats åt ett antal nya bostäder? Vilka situationer vill man ha nära vattnet 
för att människor ska vilja vistas där, för att verksamheter ska löna sig? Kan önskvärda egenskaper åstadkommas utan att 
bygga igen stranden? 

Pampas Marina är ett exempel på ett område som har formats av bårintresserade människor. Det är verkligen till för dem som använder marinan och även de 20 hushåll som 
finns på området. Det största problemet med området är att det är väldigt inåtvänt och nästan helt saknar publik verksamhet. Den enda restaurangens fönster vetter ut mot en 
ganska rörig marina, det är lite som att sitta och titta på parkerade bilar. Båtklubben längre ut mot huvudsta täpper helt till 150 meter strand med fula galler, vilket är synd på en 
annars vacker södervänd strand. Men Pampas har en stark identitet - båtliv, natur, park. Den identiteten är verkligen värd att ta vara på och forma ett område som även vänder 
sig till andra människor. Den nya vattengatan läggs ut på pontoner i vattnet och pålas i botten för stabilitet. Innanför den bildas ett mer intimt vattenrum som har olika publika 
program. Verksamheter kan ångra sig och flytta till annan liknande ort istället om det inte var lönsamt nog i Solna, de kan flytta hit om hyran blev för dyr på Stockholmssidan. 

Många områden runt Ulvsundasjön är idag under utvecklig. Lindhagen, Ulvsunda, 
Sundbyberg och även Pampas. Det ska byggas attraktiva bostäder överallt med olika 
strandnära lägen och tvärbanan ska förlängas norrut från Alvik. Även vattnet bör aktiveras, 
vägarna över sjön är få och det finns idag inget av publikt intresse att nå vattenvägen. 
Det skulle kunna vara ett bra tillfälle att vända vissa entréer mot vattnet och skapa 
förbindelser med kollektivtrafik. 

småbåtshamn
/vinterparkering

bostadsområde

bostadsområde

båtbusshållplats

tillfälliga program, kontor

Pampas Marina

Ulvsundasjön

tillfälliga program, kontor park/ badbryggor

marinan:
rum
bogserbåt
parkering
service
mack

stranden:
bad
trampbåt
kanot
skridskor

fiskmarknad på besök

T  Västra skogen

T- Huvudsta

T  Stadshagen

vägbåt

Stranden
Hur gagnar förslaget stranden? 
Bostadslängan ansluter till stranden och innesluter vattenrum som kan vara av intresse 
för alla, inte bara för de boende på vattnet. Här kan man hyra kajak, trampbåt eller 
skridskor, bada, fiska eller bara promenera förbi.

Utveckling av Ulvsundasjön Pampas Marina och andra platser där principen kan testas Områdesprincip

Mobila program 
Det finns en rad mobila vattenburna verksamheter i 
Stockholmsområdet. Stockholms bastuflotte, Marsipan-
båten, Bullbåten och alla vägfärjorna i skärgården. 

Andra mobila program i världen:

hälsa:

abortklinik
mamografi
tandläkare
blodbuss
temporära sjukhus

fritid/ rekreation:

fitness, gym
bokbuss, bibliotek
spelbil
lekbuss
hotell
museum
teater
cirkus

mat:

glassbil
kiosk

kommers:

detaljhandel
bullbåten
skönhetssalong

samhälle:

husdjursbil
temporära skydd
militära insatser
kyrkor 

Situationsplan 1:2000
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PAMPAS

TRANEBERG

ULVSUNDA

ALVIK

KRISTINEBERG
STADSHAGEN

HUVUDS TA

ULVSUNDA
INDUSTRIOMRÅDE

båtbusslinje 

ny tvärbana 

skydd

utveckling

stark potential

publikt program

skyddad strandlinje

nytt stråk

0 10m51 2

0 10 20m51 2

0 5m1 2

Skala 1:100

Skala 1:200

Skala 1:50

0 20Skala 1:2000

0,5

50 100 200m

0 1 2mSkala 1:20 0,1 0,2 0,5

sektion 1:100
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