
Stockholm har en lång tradition av boende på vattnet. Gamla avbildningar av staden uppvisar
ett myller av bebyggda bryggor och pålverk ute i vattnet. Genom åren har stadens invånare 
ofta tagit sin tillflykt till båtar, pråmar och halvsjunkna gamla vrak när bostadsbristen varit 
svår. De flytande samhällena ute på redden vid Ryssviken är det idag få som känner till. 

Under 1980-talet blev det olagligt att bo permanent på båt i Stockholm. Båtboende blev 
en gråzon därför att gränsdragningen mellan vistelse och boende på båt blev för svår. Men förra 
året lades en motion i kommunfullmäktige som åter vill göra det lagligt att bo på båt. Det var 
också startskottet till det här examensarbetet.

Stockholm lanseras internationellt som en vattenstad. Men stadens kajer rensas undan för undan 
från allt liv, man röjer plats för en stilarkitektur hämtad från förra seklet och skapar långsamt en 
död kuliss. Något som skulle kunna få fart på våra kajer igen kunde vara att tillåta husbåtar i inner-
stan. Amsterdam, Paris och London är exempel på städer i Europa där man inte ser husbåtar som 
ett problem utan som ett trevligt inslag i stadsbilden. Där har man uppenbarligen inte haft lika stora 
problem med att hitta ett regelverk som kan hantera korsningen mellan ett hus och en båt.

Det här examensarbetet har studerat husbåtskulturen och försökt hitta vad som gör den unik.
Resultatet har komprimerats i en husbåtsanläggning vid Bockholmen i Solna. Arbetet har drivits 
framåt med stor hjälp ifrån Svensk båtboendeförening vilka har fått agera som beställare och 
sakkunniga. 

EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR. FREDRIK STENBERG KTH 2000,  EXAMINATOR ANDERS BODIN





Bockholmen är egentligen en ö, ett populärt grönområde intill Edsviken i Solna. Tät skog 
växer över hela ön och får går fritt och betar. Ön är helt bilfri. Man parkerar sin bil på 
fastlandet och promenerar istället ut på ön via en gångbro. En gammal trävilla från sekel-
skiftet utgör den enda bebyggelsen, med undantag för en flytande bensinstation på ön 
sydöstra udde. 
Detaljplanen har en småbåtshamn inritad men någon sådan har aldrig uppförts. I övrigt 
betraktas ön som parkmark. Solna stadsbyggnadskontor är oroade för att trävilllan på ön 
skall förfalla och ser gärna att någon gör anspråk på byggnaden och rustar upp den.
Tillsammans med Svensk båtboendeförening har jag utarbetat ett förslag på en husbåts-
anläggning som tar till vara den befintliga trävillan och använder den till klubbstuga. 
Anläggningen lägger sig bredvid bensinstationen och är tänkt att även fungera som 
miljöstation för passerande båtar. I samband med att man tankar skall man kunna tömma 
septitankar, fylla på vatten och tömma sopor mot en liten avgift. Förrutom trävillan som 
rustas upp, byggger även föreningen gemensamma utrymmen om ca 280 kvm på en 
nyanlagd kajanläggning. I vårat uppställda scenario räknar vi med ca 50 fast boende upp-
delade på tre olika priskategorier. Alla båtar betalar en fast avgift på 1000 kr per månad 
som täcker underhåll, sophämtning, el till gemensamma utrymmen etc. Utöver detta betalar 
båtägaren extra beroende på platsens storlek och läget. Som mest 1000 kr och som lägst 
250 kr extra. De minsta platserna betalar ingen extra avgift alls. Eftersom föreningen ej skall 
vara vinstdrivande kan hyrorna komma att justeras efter hand. För att undvika spekulation 
med båtplatserna kan plats endast köpas av och säljas till föreningen. Alla som innehar fartyg, 
skepp, skuta eller husbåt och som uppfyller föreningens krav på säkerhet, miljöanpassning och 
användning har rätt att söka medlemsskap i föreningen. 
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FASAD MOT VÄSTER SKALA 1:200

FASAD MOT ÖSTER SKALA 1:200

12 STORA BÅTAR
22 X 6 METER

24 MEDELSTORA BÅTAR
14 X 4,5 METER

14 SMÅ BÅTAR
10 X 4 METER

5 GÄSTPLATSER

A

A

SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000

B

B

BOCKHOLMSBRYGGAN - UTHYRNING AV BÅTPLATSER FÖR BOENDE

50 PLATSER + 5 GÄSTPLATSER
GEMENSAMMA UTRYMMEN PÅ KAJ    
BTA 280 KVM 

TERRÄNGSNITT SKALA 1:1000

PLAN SKALA 1:500
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SEKTION B-B SKALA 1:50

VÄGGSNITT SKALA 1:20

+ 5,3

+ 1,4

+ 0

FASAD MOT ÖSTER UTSNITT SKALA 1:20


