
4.3 Husbat.com  

Under våren 2004 tog planer på att bygga en husbåt form för Mats Lindgren och hans 
kompanjon Ulf Tengroth, som tillsammans med arkitekten Kerstin Camitz (Mats syster) 
skapade Göteborgs första moderna husbåt. Husbåten stod färdig till våren 2005 och del-
tog i Bomässen i Göteborg samma år, då den låg förtöjd vid Eriksberg. Idag ligger den 
förtöjd vid Ringön i centrala Göteborg med en makalös utsikt över bland annat Göteborgs-
operan. (Nylander 2008)

Bostaden består av två våningar, med en total bostadsyta på 145 kvadratmeter samt ett 
trädäck runt hela huskroppen. Husbåten är byggd på flytpontoner och har yttermåtten 
17 x 9 meter, med en totalhöjd på 6 meter. Konstruktionen består till största del av stål 
och frigolit, både i flyt- och bottenkonstruktion som i ytter- och innerväggarna. (Hus-
bat.com 2009-01-22) 

Husbåten i Göteborg är trions första, men planer finns på att fortsätta bygga husbåtar 
och kanske till och med i andra former. Det har diskuterats att bygga husbåtar med upp 
till sex stycken studentlägenheter i, för att få ner boendekostnaderna för studenterna 
samt att kunna erbjuda studentbostäder i centrala och attraktiva lägen. Generellt sätt kan 
husbåtar vara en bra lösning för dåliga markförhållanden som till exempel finns i Göte-
borg, då husbåten inte påverkas av dåliga grundläggningsförhållanden som en vanlig 
byggnad på mark gör. (Nylander 2008)

Exteriör bild (www.husbat.com)

Interiör bild (www.husbat.com) 







5. Kommuner med eller tankar på husbåtar 

I princip överallt i vårt avlånga land, både längs med kusten och i vattendrag och sjöar, 
ligger båtar förtöjda som fungerar som bostäder. Dock är de allra flesta båtar som 
byggts om för att fungera som bostad antingen för permanent boende eller som sommar-
bostad. Då detta examensarbete riktar in sig på moderna flytande villor kommer endast 
de platser att behandlas där sådana husbåtar ligger permanent förtöjda. Nedan följer en 
beskrivning av de platser i Sverige där man redan har eller där man har konkreta tankar 
på moderna flytande bostäder.  

5.1 Kvarteret Marinan, Solna 

Sveriges första område där permanent boende i förtöjda husbåtar tilläts var vid Pampas 
Marina i Solna. Detaljplanen för kvarteret Marinan vann laga kraft 2002 och planens syfte 
var att reglera förutsättningarna för och omfattningen av permanent boende på vattnet, 
som sedan arrendeavtal 1998 redan fanns på området. Detaljplanen upprättades med 
utgångspunkt av befintlig utformning och ingen ny byggrätt skapades på området. I PBL 
finns inga krav på att boende på vattnet är bygglovspliktigt, men senaste årens rättsfall 
har visat att permanent boende på vattnet kräver bygglov och i sin tur en plan som regle-
rar förutsättningarna. Det var därför en detaljplan upprättades för området. 

Planområdet är beläget vid Ulvsundasjön i Solna och dess areal är cirka fem hektar, varav 
tre hektar utgörs av vatten. Fastigheterna inom planområdet är dels privat- och dels 
kommunägda. På området finns på land flera byggnader som till exempel hamnkontor, 
båthall och restaurang, samt på vattnet fyra stycken bryggor som skjuter ut i vattnet och 
totalt ger plats för 280 båtarplatser. En av bryggorna består av en betongkassun och i 
dess nedre plan finns ett förrådsutrymme som gemensamt tillhör de permanenta husbå-
tarna. Detaljplanen tillåter totalt 40 flytande bostäder inom området, varav 25 får vara av 
karaktären flytande villor och resterande 15 av karaktären ombyggda båtar som nu fun-
gerar som bostad. I dagsläget finns 30 husbåtar förtöjda i området, varav 14 har karaktä-
ren av moderna flytande villor. Variationen på husbåtarnas utformning i antingen modernt 
utseende eller äldre båtutseende ger en variation som verkar positivt för stadsbilden. 
Tillgängligheten för allmänheten utmed strandlinjen förändras inte som följd av planför-
slaget och vad gäller strandskyddet är det sedan tidigare planläggning upphävt i hela 
planområdet.  

Husbåtar och fritidsbåtar vid Pampas Marina (foto: AquaVilla)



De moderna flytande villorna får vara i högst två plan med källare och största takvinkel 
som tillåts är tio grader. Dock finns ingen begränsning för största tillåtna boendeyta. 
Högsta tillåtna höjd, med undantag för master och skorstenar, är sju meter från vatten-
ytan på en yta av högst halva takytan och en högsta höjd på fem meter på resterande 
halva. I övrigt skall husbåtarna ligga med ett minsta avstånd på åtta meter från varandra 
för att skapa genomsiktlighet i området samt motverka brandspridning. (Linder & Svärd 
2001, ss. 1-4) 

Till detaljplanen tillhör förutom plan- och genomförandebeskrivning bland annat även 
miljökonsekvensbeskrivning och riskutredning. Miljökonsekvensbeskrivningen visar på viss 
förändring av landskapbilden, vilket minskas genom regleringar för var nya husbåtarna 
får placeras inom området. I övrigt visar beskrivningen inte på någon förändrad påverk-
ning av vattenkvalitet eller naturmiljön (Bosch 2001, s. 2). Riskutredningen visade bland 
annat på att området ska förses med en central pumpanläggning för att klara brandvat-
tenförsörjningen samt att bryggorna ska vara minst 2,5 meter breda för att säkerställa 
framkomligheten. Dessutom måste en brandbro finnas så att två av varandra oberoende 
utrymningsvägar från husbåtarna finns in till land. (Linder & Svärd 2001, s. 4)

Den tekniska försörjningen löstes genom att ansluta de flytande bostäderna till det kom-
munala vatten- och avloppsnätet, precis som befintliga byggnader inom planområdet är 
anslutet till. Ledningar går längs med bryggorna ut till husbåtarna och en central pump-
anläggning i området förbinder bostäderna med det kommunala nätet. Varje husbåt har i 
sin tur en tryckpump för att trycka upp avloppsvattnet i områdets ledningar. De äldre 
husbåtarna värms upp med dieseldrivna båtvärmare och de moderna flytande villorna 
värms upp med enskilda värmepumpar. Möjlighet till källsortering av sopor finns på cen-
tral plats inom området. (Linder & Svärd 2001, s. 8)

När området skulle detaljplaneläggas hade kommunen vissa tankar om dess utformning, 
som att det inom området skulle upprättas en lekplats samt att det för boende och besö-
kare skulle finnas ett visst antal parkeringsplatser. Plats för lek kunde ordnas på områ-
det, men dock kunde inte kommunens parkeringsnorm följas, vilket accepterades av 
kommunen. (Bergström, R. 2009-01-29) 

Skiss från detaljplanearbetet i Solna av Håkan Svärd 



5.2 Varvsholmen, Kalmar  
Varvsholmen är en ny stadsdel i centrala delarna av Kalmar tätort och största delen av 
området är sedan några år tillbaka detaljplanelagt och genomfört. År 2004 vann detalj-
planen för områdets sista detaljplan laga kraft, detaljplanen för entréområdet norr om 
Varvsgatan på Varvsholmen. Detaljplanens syfte var att ge förutsättningar till en attraktiv 
stadsmiljö som möjliggör ny bebyggelse i form av två flerbostadshus med plats för totalt 
18 lägenheter. Dessutom medger planen tre permanent förtöjda flytande bostäder vid en 
pir i området. Planområdet vid Varvsholmens entré är knappt en hektar stort och all mark 
ägs av kommunen. 

Det aktuella planområdet var innan planläggning en grusad yta som främst användes som 
uppställningsplats för bilar. Man beslutade att viss utfyllnad i vattnet var nödvändig för att 
kunna exploatera den berörda delen av Varvsholmen. En liten hamn med mindre bryggor 
tillåts vid de flytande villorna, så att småbåtar kan förtöjas i området. Viktigt vid plane-
ringen av den nya delen på Varvsholmen var att allmänheten skulle ges möjlighet att pro-
menera längs med vattnet i området. 

Hela Varvsholmen är i översiktsplanen utpekat som plats för nytt bostadsområde och där 
man även vill testa den nya boendeformen med flytande villor. Utformningen av Varvshol-
men, förutom aktuellt planområde vid entrén, var ett parallellt uppdrag från tre arkitekt-
firmor och miljökonsekvensbeskrivning och program med mera för detta upprättades 
mellan 1998 och 2000. Stora delar av området består av utfylld mark och för byggnader 
krävs grundläggning med pålning, då markförhållandena under utfylld mark främst består 
av lera och gyttja. 

Planområdet ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården, men förslaget bedöms 
inte strida mot dessa intressen. Vad det gäller strandskyddet är det sedan tidigare gäl-
lande stadsplanen från 1972 upphävt inom hela Varvsholmen (Lindholm & Nilsson 2003, ss. 
1-4). Efter det att planen vunnit laga kraft ansökte kommunen om tillstånd att få bygga i 
vatten och år 2005 beslutade Miljödomstolen att ge tillstånd för detta. Tillståndet gällde 
dels att fylla ut del av vatten för att anlägga en pir och dels tillstånd att placera flytande 
bostadshus på vattnet. När miljödomen var klar gav den och detaljplanen förutsättningar 
för fastighetsbildning och tre vattentomter styckades av. För fastigheterna bildades se-
dan servitut för ledningar och landgång, samt gemensamhetsanläggningar för bostäder-
nas garage, förråd och gemensamt miljöhus på land. Detta gjordes efter reglerna i fastig-
hetsbildnings- och anläggningslagen och Kalmar är den första kommun i landet där vat-
tentomter har styckats av. (Thorvaldsson 2006) 

Vy från bron över Varvsholmens västra del (foto: Jenny Karlsson) 



Modern Marine Homes har sedan 2003 haft sin visningsvilla på området, men den fick 
först ligga provisoriskt förtöjd vid redan detaljplanelagd del av Varvsholmen. När sedan 
detaljplanen vann laga kraft för Varvsholmens sista del 2004 och när dess utformning 
med bryggor och utfyllnad var klar, kunde den flytande villan flyttas och mer permanent 
förtöjas vid dess planerade och fastighetsrättsliga plats. (Strindberg 2009-02-24) 

Planen medger tre flytande bostäder och dess utformning skall överensstämma med de 
illustrationer som ingår i detaljplanen, vilka är utformade efter den visningsvilla som finns 
på platsen idag. Högsta tillåtna totalthöjd är satt till 5,4 meter, men enstaka delar som till 
exempel trapphus upp till takterrass får överskrida totalhöjden. (Lindholm & Nilsson 
2003, s. 5) 

Den tekniska försörjningen till området sker genom det befintliga utbyggda kommunala 
vatten- och avloppsnätet, samt befintligt utbyggt nät för el och fjärrvärme (Lindholm & 
Karlsson 2003, s. 3). De flytande villorna värms dock upp med värmepumpar som utvin-
ner värme ur sjövattnet, samt vid sträng kyla kan kompletteras med el (Lindholm & Nils-
son 2003, s. 7). Den tekniska försörjningen för de flytande bostäderna sker till en gemen-
sam anslutningspunkt, dit avloppsvatten måste pumpas från bostäderna på vattnet. 
Brandposter är utplacerade vid husbåtarna, då befintligt kommunalt ledningsnät inte 
klarar fungera som släckvatten om brand skulle uppstå i denna del av planområdet 
(Lindholm & Karlsson 2003, s. 3). Dessutom är den flytande visningsbostaden utrustad 
med ett invändigt sprinklersystem som vid brand både verkar positivt för släckningsarbe-
tet och för utrymningsmöjligheten. (Lindholm & Nilsson 2003, s. 6) 

Del av detaljplanen för entréområdet norr om Varvsgatan, Kalmar



5.3 Marinstaden, Nacka 

Tankarna till Marinstaden, Nordens största flytande stadsdel, kom redan 1999 och sedan 
dess har arbetet varit i full gång med att ta fram detaljplan och ritningar. Under resans 
gång har debatterna och överklaganden avlöst varandra, men sju år senare, 2006, vann 
detaljplanen för området laga kraft. Detaljplanen är helt anpassad efter boende på vattnet 
och man har inom planområdet valt att stycka av tomter som ägs med äganderätt. De 
totalt 54 flytande bostäderna på området varierar i utformning mellan små och stora 
villor, pelarhus, parhus och även lägenheter. Två olika arkitektfirmor har varit inblandade 
i projektet, HMXW Arkitekter och DAPstockholm, vilket gör att de flytande husen kommer 
variera i både utformning och arkitektur. De olika arkitekterna och de olika bostädernas 
storlek, utformning och formspråk tros ge en spännande variation och valmöjlighet för 
boende och besökare i området. Några enstaka flytande bostäder finns idag färdiga på 
området, som bedöms vara helt färdigbyggt om mellan tre till fem år. (Sagström red. 
2008, ss. 94-96)  

Huvudtanken med Marinstaden var att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde för per-
manent boende på vattnet i kombination med viss marin verksamhet. På planområdet 
fanns innan planen verkställdes en befintlig hamn, vilket gjorde att hela hamnområdet 
måste saneras och rustas upp och slutligen ingå i en strandpromenad utmed Svindersvi-
kens södra strand som går genom området. I övrigt anlades en ny och säkrare tillfarts-
väg till området med separat gångbana och vad det gäller parkering ska den lösas i om-
rådet genom ett parkeringsgarage på hamnplan. Förutom parkeringsgarage får även en 
båthall och andra lokaler för marin verksamhet uppföras inom området, samt lokaler för 
museum, kontor och en flytande restaurang. 

Planområdet är beläget vid Ryssbergen på västra Sicklaön i norra delarna av Nacka kom-
mun. Området omfattar 4,3 hektar, varav 3,4 hektar av området består av vatten och hela 
fastigheten ägs privat av Marinstaden AB som är initiativtagare till området. Hela planom-
rådet berörs av tre riksintressen; riksintresset för farleden, riksintressen för kulturmil-
jövård samt riksintresset för kustområdet och skärgården. Dock omfattas planområdet 
av ett kvalitetsprogram som är framtaget för hela Nackas norra kust, där riktlinjer anges 
för hur man planerar så att riksintressena tillgodoses. Vad det gäller strandskyddet gäll-
er det i området 100 meter från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet, men Länsstyrel-
sen beslutade 2004-09-07 att upphäva det. Beslutet om upphävande av strandskyddet 
blev dock inte giltigt förrän planen vann laga kraft. Länsstyrelsens motivering till upphä-
vandet var att särskilda skäl förelåg, då mark- och vattenområdet sedan tidigare tagits i 
anspråk då det tidigare fanns en oljedepå och industriell hamnverksamhet på området. 
(Lavonius & Jonasson 2004a, ss. 1-3) 

Vy över planerat område vid Svindersviken, norra Nacka (www.marinstaden.se)



Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planen medför en bättre hushållning med mark 
och vatten än idag, då gammal industrimark omvandlas till del i ett nytt bostadsområde. 
Dock måste åtgärder för att omhänderta föroreningar i mark och sediment göras, vilket 
kräver tillstånd från miljödomstolen och vid miljöprövningen avgörs vilka exakta åtgärder 
som behöver vidtas. I övrigt innebär projektet en tydlig förändring av landskapsbilden och 
den nya vägen till området gör intrång på natur- och rekreationsområde, samtidigt som 
planområdet berörs av flera riksintressen. Slutligen visar miljökonsekvensbeskrivningen 
att tillgängligheten ökar för allmänheten i hela planområdet. (Lavonius & Jonasson 2004b, 
s. 3)

För att alla anläggningar och byggnader både på land och i vattnet ska utformas med 
hänsyn till riksintresset för kulturmiljövården och landskapsbilden har ett gestaltnings-
program tagits fram. Detta för att säkerställa att utformningen av området sker på ett 
sätt som inte skadar, utan istället sker på bästa möjliga sätt utifrån platsen och dess 
förutsättningar. Endast de former, färger och material som anges i gestaltningspro-
grammet får användas i utformningen. (Lavonius & Jonasson 2004a, s. 9) 

Vy över det framtida området med olika typer av flytande bostäder
(www.marinstaden.se)

De flytande bostäderna kommer att fästas vid flytande bryggpontoner, som utgör entré-
gatorna till bostäderna i området och som kommer vara öppna för allmänheten. Bryggor-
na har formen av ett T och ett L och de förbinds med en öppningsbar broförbindelse, som 
lätt ska kunnas manövreras av såväl gående som båtfarare. Precis som bryggorna kom-
mer även de flesta bostäder inom området bestå av flytpontoner, medan ett fåtal kommer 
bestå av en betongkassun. Av de totalt 54 bostäderna kommer 10 stycken vara husbåtar 
för enskilt boende, alltså flytande villor, och finnas i storlekarna 7 x 9 meter respektive 
9 x 18 meter. (Lavonius & Jonasson 2004a, ss. 11-12)

Den tekniska försörjningen till planområdet kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala VA-nätet, där individuella ledningar med hjälp av en lågtryckspump på husbå-
ten leds till en central med pump på området som i sin tur förbinder området med det 
kommunala nätet. Bostäderna kommer huvudsakligen att värmas upp med el, men indivi-
duella värmelösningar som till exempel värmepump för sjövärme kan bli aktuellt. Vad det 
gäller avfallshantering finns miljöstation för uppsamling och sorterande av sopor på om-
rådet. (Lavonius & Jonasson 2004a, s. 19)



5.4 Sjöstaden, Västervik 

För att förstärka bilden av Västervik som en sjöstad började kommunen 2008 med 
planarbetet för att anlägga en ny småbåtshamn med bostäder och strandpromenad i ett 
centrumnära läge. Tanken med området var att skapa en attraktiv småbåtshamn med 
både plats för aktiviteter och umgänge, samt plats för fritidsbåtar och permanentboende i 
husbåtar. Dessutom ska området innehålla servicebyggnader för både boende och båtfolk, 
samt ny bostadsbebyggelse på land för att skapa en stadsfasad mot den nya marinan i 
samma volym som intilliggande befintlig bebyggelse. I övrigt berör planförslaget även 
gång- och cykelbana, möjlighet till parkering inom planområdet samt en sammanbindande 
strandpromenad genom hela området. 

Planområdet omfattar cirka 15 hektar och är beläget i centrala delar av Västerviks tätort 
i anslutning till Skeppsbrofjärden. På området finns idag Skärgårdsterminalen, en mindre 
marina samt byggnader som hamnkontor, tullbevakningskontor, varuhallar, magasin och 
packhus. Marken i planområdet ägs av privata markägare samt av kommunen. Tanken 
med kommunens planarbete är att det ska ligga till grund för tre nya detaljplaner inom 
området för marina, bostäder (både flytande och på fast mark) samt servicebyggnader 
inom området. Status är i skrivande stund att programmet är godkänt och att detaljpla-
nearbetet pågår, med målsättning att kunna antas och förhoppningsvis även vinna laga 
kraft under hösten 2009. 

Området är sedan tidigare detaljplanelagt och de sex idag gällande detaljplanerna upphör 
att gälla vid antagandet av de tre nya detaljplanerna för området. Strandskyddet inom 
området är sedan tidigare upphävt och inget landskapsbildskydd eller kända fornlämning-
ar finns inom området. Däremot berörs hela planområdet av riksintresse för kulturmiljö, 

vilket handlar om ekonomibyggnader, hamnanläggningar och inloppet till staden. De kom-
mande detaljplanerna kommer inte att motverka det kulturhistoriska riksintresset och 
inte heller kommer några miljökvalitetsnormer att överskridas inom planområdet på 
grund av planernas genomförande. Till sist bedömer kommunen att planområdets använd-
ning är förenlig med en lämplig användning och god hushållning, sett ur allmän synpunkt. 
Detta möter Miljöbalkens krav på att mark- och vattenområden ska användas för det 
ändamål de är mest lämpade till med hänsyn till beskaffenhet och läge.  

Planområdet kommer att bestå av tre delar, Skeppsbrokajen, Norra Varvsgatan samt 
marinan och båtvarvet. Längs med vattnet genom hela området görs en strandpromenad 
som ska utgöra ett nytt flanörstråk för både stadens boende och turister. Serveringar 
och små butiker kommer att placeras vid marinan för att göra strandpromenaden attrak-
tiv och locka som besöksmål. Möjlighet för permanent boende på husbåt kommer att möj-
liggöras i planområdets marina, där tanken är att blanda fritidsbåtar med husbåtar. De 
flytande husen är tänkta att grupperas i enheter med mellan 10-20 villor i varje anlägg-
ningsenhet, som tillsammans skapar en husbåtsby. 

De flytande bostädernas upplåtelseform kommer att utredas i detaljplanen och kommer 
antingen ägas och förvaltas som ägande-, tomt eller bostadsrätt. För de gemensamma 
anläggningarna, som till exempel miljöstationer, bryggor och parkeringsplatser, sker 
förvaltningen beroende på vald upplåtelseform. I övrigt kommer allmän platsmark inom
planområdet att förvaltas av kommunen. Parkeringsplatser löses inom planområdet både 
för boende och för besökare, genom att behålla vissa befintliga parkeringsplatser samt 
skapa nya kantparkeringsplatser utmed den nya lokalgatan som kommer att dras utmed 
kajen. 



Vad det gäller den tekniska försörjningen kommer ny bebyggelse, både på land och i vatt-
net, att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det befintliga ledningsnätet 
kommer att byggas ut och för de flytande bostäderna kommer anslutningspunkter för VA 
och el ordnas vid kajen, därifrån dras sedan ledningar under bryggorna fram till husbå-
tarna (Dolk 2008a, ss. 4-22). Vattenledningsnätet är dock inte dimensionerat för att fun-
gera som sprinklersystem vid brand, vilket gör att brandposter, tank eller om möjligt 
sprinklersystem med havsvatten måste planeras inom planområdet, främst vid kajområ-
det med husbåtarna. Detta för att vatten måste finnas till släckningsarbete vid brand, då 
framkomligheten för räddningstjänsten är begränsad fram till husbåtarna (Dolk 2008b, 
ss. 4-6). Bostäderna på land kommer värmas upp med fjärrvärme, medan de flytande 
bostäderna värms upp med enskilda värmepumpar för sjövatten. Vad det gäller avfalls-
hantering finns för husbåtarna gemensamma miljöstationer i anslutning till kajområdet. 

Bullermätningar har gjorts inom planområdet och eventuellt behöver bullerdämpande 
åtgärder göras för både de nya bostäderna på land och i vattnet. Ytterligare bullerutred-
ningar kommer göras och fortsatt planarbete kommer att beröra denna fråga. Eventuella 
föroreningar kan finnas inom området där den nedbrunna silon stod. Även denna fråga 
kommer att undersökas vidare i detaljplanearbetet och eventuella åtgärder kommer re-
dovisas. Vad det gäller brandsäkerheten kommer ett minsta avstånd på åtta meter plane-
ras mellan husbåtarna, samt att bryggorna utformas så att två av varandra oberoende 
utrymningsvägar in till kajen skapas. Inom planområdet finns även en sjömack, vilket krä-
ver ett skyddsavstånd på minst 50 meter från omgivande planerad bebyggelse, restau-
ranger, butiker med mera. (Dolk 2008a, s. 22) 

Slutligen kan tilläggas att det i behovsbedömningen i samråd med Länsstyrelsen av hur 
planförslaget kommer att påverka miljön, framgick att en miljökonsekvensbeskrivning 
behöver göras. Detta för att bland annat utreda om vattnet innehåller miljöskadliga äm-
nen, om bryggor och pirar påverkar vattenkvaliten, växt- och djurlivet eller vattenrörel-
ser, samt utreda förutsättningarna för att blanda båthamn med flytande bostäder med 
avseende på bad och boendemiljö. (Dolk & Lindberg, 2008) 

Exempel på utformningar av marinan som varit uppe för diskussion 




