HÅLLBARA SAMHÄLLEN
PÅ VATTEN

Aqua Floating Group
– samhällsbyggaren som bygger
sjönära utan att exploatera
sjönära natur
Framtiden kräver en total omdefiniering av begreppet sjötomt. Det handlar
om att bygga sjönära bostäder utan att hårdexploatera landets återstående,
sjönära markområden. Att bygga på vattnet helt enkelt. Efter att i snart 25 år
ha utvecklat egna unika byggmetoder och byggt mer än 30 flytande hus är
vi nu positionerade för att i större skala starta tillverkning och försäljning av
flytande hus och samhällen av högsta kvalitet.

Bild: Eirik Skarstein

Att bo nära vatten är en
dröm för de flesta människor
Mänskligheten har i alla tider sökt sig till boplatser nära vatten. En global
studie som gjorts av den internationellt verksamma fastighetsmäklaren
Sotheby’s visar att mer än hälften av västvärldens befolkning vill bo nära
vatten. I Sverige ligger siffran på 41 % (betydligt fler än de som föredrar att bo
i en stad). Ett faktum som resulterat i att priserna på sjönära lägen ofta ligger
50 % högre än motsvarande priser på land.

Det har med åren därför uppstått en
stor brist på sjötomter som kan bebyg
gas i vårt land. Och de få kvarvarande
markområdena nära vattnet exploateras
ofta maximalt.
Privilegiet att bo nära vatten stan
nar därför vid en dröm för de flesta
människor.
I snart 25 års tid har vi inom Aqua
Floating Group arbetat för att på ett
helt nytt sätt förverkliga drömmen om
att leva och bo nära vattnet. Vi har gjort
en total omdefiniering av begreppet
sjönära helt enkelt.
Det handlar om att gå hela vägen
och att, istället för att bygga nära vatten,
bygga på vattnet. På ”riktiga” sjötomter,
där utnyttjandet av våra gemensamma
jordiska resurser minskar till mer håll
bara nivåer.
Allt fler människor börjar få upp
ögonen för den här banbrytande idén,
även om mycket återstår innan det blir
lika naturligt som att bygga hus på land.
Vi behöver få ännu fler att tänka nytt.
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Vi behöver helt enkelt få fler ägare av
vattentomter att upptäcka sina dolda
ekonomiska tillgångar.
Att bygga bostäder och hela
samhällen på vattnet är helt enkelt en
miljömässig och lönsam investe
ring för kommuner, ägare av hamnar
och marinor samt privatpersoner
och organisationer med tillgång till
vattenområden.
Använder man vattnet på rätt sätt,
höjer man dessutom värdet på det omgi
vande land- och vattenområdet radikalt.
Ett samhälle på vatten ger 5–10 gånger
större intäkter än ett vattenområde som
används för andra ändamål. Samtidigt
som värdefull mark frigörs.
Alla blir vinnare på den här
förändrade inställningen till sjönära
boende. Och drömmen om att bo nära
vatten kan infrias för betydligt fler
människor än idag.
Att dessutom kunna kombinera
vanligt boende och fritidsboende blir en
extra lyx, säger många av våra kunder.

Lönsamt för såväl
samhälle som natur
Överexploatering av ett alltmer krympande utbud av tomter
nära vattnet har resulterat i ett allt högre utnyttjande av
kapital och naturresurser.

Mark som skulle kunna odlas, natur
områden som skulle kunna användas
av oss alla går förlorad. Det här går
att ändra på – om vi övergår, från att
bygga nära vatten, till att börja bygga
på vattnet.
En självklar idé kan tyckas och som
äntligen börjar få genomslag.
Under de senaste 25 åren har vi
fått mer än 20 000 förfrågningar om
våra högkvalitativa flytande hus och
byggnader. Trots ett enormt intresse
har ett fåtal människor fått möjlighet
att utnyttja denna attraktiva boende
form. Ett av de största hindren har va
rit bristen på stadsplanerade områden
för boende på vattnet.
Det här vill vi ändra på. Förut
sättningarna är synnerligen goda.
Vårt avlånga land har en kuststräcka
på 480 000 km* dvs lite drygt ett varv
runt jorden (som är 407 000 km vid
ekvatorn) och nära 270 000 öar**,
Källor: *Lantmäteriet, **Statistiska Centralbyrån
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v arav 38 %** havsöar. 93 %** av dem
finns i Stockholms län.
Lägg därtill ca 50 000 insjöar, så
inser man att det inte borde vara något
som helst problem att hitta områden
lämpliga för marint boende.
Det stora problemet är ett skiftan
de synsätt när det gäller tolkningen av
strandskyddet. Låt oss direkt slå fast;
ett flytande samhälle inkräktar inte på
strandskyddet.
Om myndigheterna väger in detta
faktum, öppnar sig helt nya möjlig
heter att möta den stora efterfrågan på
sjönära bostäder – utan att exploatera
och bebygga värdefull mark. Vi lånar
istället vattnet och ger allmänheten fri
tillgång till såväl vattnet och vattenspe
geln som till den sjönära marken. Och
vi minimerar samtidigt utnyttjandet
av våra gemensamma jordiska resurser.
Sammantaget en lysande affär för såväl
samhället som natur och miljö.

Bild: Andreas Dress

Hus på vatten lämnar
inga spår av schaktning
och sprängning
Den stora bristen på klassiska sjötomter gör att mark, som förr ansågs
omöjlig att bebygga, idag exploateras så gott som undantagslöst. Om
inga lagliga hinder föreligger.

Berg sprängs till småsten och fraktas
bort, skogsområden huggs ner och blir
till virke och ved, åkermark schaktas
bort och vacker natur ersätts av tätt
hoppressad villabebyggelse.
Runtom i vårt land har stora
naturvärden på detta sätt metodiskt
sprängts, schaktats och grävts bort.
Den accelererande hårdexploate
ringen av tomter nära vatten, lämnar
därför så gott som undantagslöst
irreparabla sår i mark och natur genom
alla nödvändiga ingrepp för att de ska
vara möjliga att bebygga.
Att bygga hus på vattnet istället
för på stranden kräver i jämförelse ett
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minimum av ingrepp i naturen.
Till de bestående ingreppen efter
exploatering av strandtomter hör
också, som vi nämnt, den permanenta
blockeringen av allmänhetens tillgång
till vattnet.
I stort sett varje nybliven husägare,
som haft lyckan att få bygga vid vattnet
gör allt för att stänga ute alla andra
från vattnet. Miltals av strandremsor
har genom åren stängts av. Såväl med
lagliga som olagliga metoder.
Att bygga hus för placering på
vattnet öppnar istället upp för allmän
hetens tillgång till vattnet via pirer och
öppna stränder.

Tiotusentals okända,
o utnyttjade sjötomter
i vårt land
Det är idag ett välkänt faktum att människor som bor på vattnet mår
bättre. En av de viktigaste orsakerna är ljuset! Den som bor i hus på
vattnet får upp emot dubbelt så mycket ljus jämfört med den som bor
i ett hus på land! Betydligt fler människor än idag borde få uppleva den
sortens livskvalité.

Potentialen för att producera bostads
hus och hela samhällen för ett liv på
vattnet är oerhört stor. Låt oss visa
ännu ett talande exempel, där vi helt
enkelt citerar Johan Högfeldt - ägare
till Äleby Gård i Sörmland:
”Om man gav varje svensk
medborgare, ca 10 miljoner personer,
en vattentomt i Småland så skulle
detta endast ta ca 17 % av Smålands
kustvatten och övrig kust i Sverige skulle
därmed inte vara ianspråktagen”.
Då ett flytande samhälle inte
inkräktar på strandskyddet, och där
med inte står i strid med detta, borde
processen att öppna upp för boende på
vattnet ges högsta prioritet hos ägare
av vattenområden runtom i landet.
Att vår idé ger allmänheten fri

tillgång till vattnet och vattenspegeln,
istället för att mötas av höga staket,
borde vara ännu ett starkt skäl för att
skynda på beslutsgången. Så låt oss
sätta fart på det långsiktiga projektet
att ta vara på vårt lands största tomt
potential - vattnet.
I ett globalt perspektiv blir den
här snedfördelningen av markexploa
teringen ännu tydligare, då jorden
endast består av 29 % fast mark och
71 % vatten! Medan vattnet utnyttjas
marginellt för boende, är de 29 % fast
mark fullständigt överbefolkad på flera
håll i världen.
Så med vilken rätt ska mänsklig
heten få fortsätta att exploatera och
bygga bort värdefull mark, när tekniken
nu finns för att bygga på vattnet.

Bild: Daniel Hjalmarsson

Ändra idén om
samhällen nära vattnet
till samhällen på vattnet
En liten förskjutning av den klassiska tanken på sjötomt kommer
miljömässigt och kostnadsmässigt att revolutionera framtidens
samhällsbyggande. Låt oss göra den förändringen tillsammans.

Aqua Floating Group kan hjälpa
till att ta hand om allt som krävs för
att en flytande idé ska bli ett färdigt
projekt. Vi har gjort det sedan mer än
25 år tillbaka.
Affärsidén bakom framgångarna
för Aqua Floating Group har från
starten år 2000 (de första 10 åren
under namnet AquaVilla AB och
under åren därefter, AquaVilla

 roduktion AB) varit ”att tillverka och
P
sälja flytande miljöanpassade hus av
hög kvalitet samt att utveckla marina
samhällen och medverka till att skapa
och slutföra byggrätter på vattnet”.
En affärsidé som idag ligger mer
rätt i tiden än någonsin. Ett hållbart
boende för en framtid som kräver att
människan kraftigt skär ner på utnytt
jandet av jordens resurser.

Pampas Marina, Solna.
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Vi vet hur man bygger
h ållb ara och attraktiva
samhällen på vattnet
Det första flytande lilla samhället i Sverige etablerades av Aqua
Floating Group i Pampas Marina i Solna, där 24 flytande villor idag ligger
fast förankrade. Vårt senaste projekt är ett nytt marint samhälle som
när det står helt klart kommer att omfatta såväl bostäder på land som
14 ”Sjövillor” på Svindersvikens vatten i Nacka. Läget är unikt, med bara
några få distansminuter med båt från Stockholms innerstad.
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AquaVillor kan placeras i antingen 45eller 90 graders vinkel mot Aqua Pirerna.

2
2.

AquaVillor och fritidsbåthamn kan lätt
integreras.

3
3.

Finns inte möjlighet till parkering på land
kan vi bygga en parkeringsgarage-kassun.

4
4.

AquaVillor kan hjälpa till att öka
exploateringsgrader på land och vatten.

5
5.

AquaVillorna tillsammans med patenterade Aqua DockingBuffert gör att Aqua
Villorna och Aqua Pirerna ligger helt stilla.

Aqua Floating Groups nästa, större marina
samhällsprojekt är Skeppsbrostaden centralt i
Västervik – en helt ny stadsdel med såväl landba
serad som flytande bebyggelse. Vi fick i februari
2019 klartecken av Västerviks stad för att börja
bygga den första etappen av Aqua Village – 25
flytande villor i Skeppsbrostaden.
Projektet omfattar totalt 50 flytandevillor i
två etapper inkluderande 6 bryggoroch 4 pirer
och ett flytande Aqua ParkingGarage, restaurang
er, bar, café och dryga 450 båtplatser.
”Flytande bostäder är verkligen en typ av
attraktivt boende som passar som hand i handske i
vår vision för framtiden” säger kommunstyrelsens
ordförande i Västervik, Dan Nilsson.
I februari 2019 fick vi även markanvisning
för ett projekt, unikt i Sverige – 40 flytande,
miljövänliga studentlägenheter på en nybyggd ö
vid Kolkajen, Ropsten i Norra Djurgårdsstaden,
Stockholm. P
 rojektet genomförs i samarbete
ByggVesta där projektutvecklare Jan Andersson
kommenterar; ” Vi ser fram emot ett spännande
samarbete med Aqua Floating Group och att med
våra banbrytande studentlägenheter få vara pionjärer i ett nytt skede av Stockholms stadsutveckling”.
Aqua Floating Group ligger också i start
groparna för etablering av flytande samhällen
utanför landets gränser. Agentavtal är tecknade
med företag som representerar Aqua Floating
Group i Baltikum, Finland och Norge.
Vi är idag ett världsledande företag när det
gäller planering och utveckling av marina sam
hällen både i Sverige och utomlands.
Ett modernt marint samhälle bygger på
precis samma förutsättningar som boende på
landbacken – bekvämt, handikappvänligt och
säkert med närhet till all tänkbar service och
infrastruktur.
Här har våra egna konstruktioner och
patent, Aqua Piren och Aqua DockingBuffert,
mycket stor betydelse för att kunna erbjuda
en komfort som inte skiljer sig från den på
land. Konstruktionerna är resultatet av sju års
utvecklingsarbete. Och två bra exempel på det
omfattande arbete som teamet på Aqua Floating
Group lagt ner för att skapa det optimala boen
det på vattnet.
Ytterligare en fördel med Aqua Pirerna är att
man kan ta investeringen i etapper vart efter man
säljer husen, eftersom pirerna är flytande. Vilket
inte går när man bygger ett höghus på land. Då
är man tvungen att ta hela investeringen på en
gång, även om lägenheterna inte är sålda eller
uthyrda.

Villor, flerfamiljshus, s
 kolor,
hotell – allt fungerar på vattnet
När vi talar om samhällen på vattnet så innefattar det all den
bebyggelse som vi räknar till ett samhälle på land. En fungerande
infrastruktur helt enkelt. Här har Aqua Floating Group all den kunskap
och teknik som krävs för alla typer av byggnader i ett framtida samhälle
på vattnet. Aqua Floating Group bygger allt från flytande villor och
flerfamiljshus till förskolor, badanläggningar, restauranger och hotell
ända upp till fem våningsplan. För en lika bekväm och säker tillvaro
som i ett hus på land. På följande sidor kan du se några exempel på vårt
utbud av allt från flytande villor till flytande hotell.
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Illustration Skeppsbrostaden AquaVillage, Västervik.

Aqua Village, Västervik.

Marinstaden, Nacka.

Sjövillan i Marinstaden, Nacka.

Våra AquaVillor
Du kan välja mellan en rad olika hustyper och storlekar, där den
arkitektoniska utformningen präglas av stora fönsterpartier och
generösa altaner för att maximalt utnyttja närheten till hav och
natur. Husen är byggda med det lätta och stabila stomsystemet
från Casabona, som specialutvecklats för livet på vattnet. De vilar
på en mycket stabil grund, i form av pontoner eller kassuner, som
klarar att ligga i vatten i mer än 100 år utan torrsättnings- eller
underhållskrav. Varje flytande byggnad som färdigställts i vår fabrik
slutbesiktigas före leverans – som till 100 % sker sjövägen. Den
enda hållbara vägen.
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SJÖVILLORNA
Vår senaste version av högklassigt marint boende är Sjövillan.
Den finns att få i tre olika storlekar. Sjövillornas konstruktion är ett
resultat av 25 års forskning och utveckling av bostäder som ska
kunna ligga i vattnet året runt i över 100 år. Alla material och all
utrustning i Sjövillorna är noga utvalda för att fungera optimalt
i marin miljö. Kök och vitvaror av högsta klass och slitstarka
naturmaterial kännetecknar interiörerna.
BOYTA: 157 – 210 kvm

SOVRUM: 3 – 5 st

DÄCK-, VÅNING- OCH

VÅNINGAR: 2 – 3 st

TAKTERRASSER: 105 – 210 kvm

FUTURA
Arkitektur som är tydligt inspirerad av Bauhaus, där designen finns
i funktionen, är Futura 2 och 3 med sina stora terrasser två av våra
populäraste modeller.
BOYTA: 130 – 234 kvm

RUM: 3 – 6 st

DÄCK-, VÅNING- OCH

SOVRUM: 2 – 4 st

TAKTERRASSER: 162 kvm

VÅNINGAR: 2 – 3,5 st

LAGUNA
Laguna har designats och utvecklats för insjöar och områden med
begränsat vattendjup. Även Laguna har stora, generösa terrasser.
BOYTA: 63 – 115 kvm

RUM: 1 – 3 st

DÄCK-, VÅNING- OCH

SOVRUM: 1 – 2 st

TAKTERRASSER: 162 kvm

VÅNINGAR: 1 – 2 st

AVANTI
Avanti är vår danskdesignade modell för den som vill ha något
utöver det vanliga. Utvecklade och byggda för en marin, ekologisk
livsstil.
BOYTA: 132 – 160 kvm

RUM: 3 – 6 st

DÄCK-, VÅNING- OCH

SOVRUM: 2 – 4 st

TAKTERRASSER: 120 kvm

VÅNINGAR: 3 st

CLASSIC
Skandinavisk design handlar inte bara om enkelhet. Classic är
inspirerad av de traditionella villorna i den svenska skärgården.
Den här modellen är under uppdatering
BOYTA: 150 – 177 kvm

RUM: 3 – 5 st

DÄCK-, VÅNING- OCH

SOVRUM: 2 – 4 st

TAKTERRASSER: 120 kvm

VÅNINGAR: 3 st

Illustration Kolkajen, Norra Djugårdsstaden.

Illustration Kolkajen, Norra Djugårdsstaden.

STYRBORD

Aquavilla Produktion AB
Lisaviksvägen 1
593 50 Västervik Tel: + 46 (0)490 369 01
www.aquavilla.se

S

Fasad ritning till S

BABORD

AQUA FLERFAMILJSHUS
& AQUA HOTELL
Aqua Floating Group kan bygga såväl flytande flerfamiljshus som
hyresrätter alternativt bostadsrätter, hotell och studentbostäder på en
eller flera pontoner eller kassunkonstruktioner.
På en ponton kan man placera en byggnad upp till 4 våningar och
med en kassunkonstruktion kan byggnaden bli 5 våningar, där ett av
våningsplanen utgörs av bostadsytan i kassunen.
Maximal längd på flytkroppen som vi kan producera i ett stycke är
65 meter, med en bredd på 18 meter, vilket ger en yta på ca 1.170 kvm
på varje våningsplan.
Vi på Aqua Floating Group välkomnar tankar och idéer från
investerare och operatörer när det gäller arkitektur och design av
flytande flerfamiljshus och hotell.

AQUA STUDENTLIVING
Studentboende i kassun eller pontonmodell i 3 – 5 plan.
Studentrummen är på ca 21 – 26 kvm med golvvärme, toalett, dusch,
kök och egen terrass på 6 kvm. Ytor för gemensam terrass, kafé etc.
Skiss studentboende.
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STYRBORD FASAD + BABO
1/100 i A

Exempel på flytande byggnader
och samhällen i andra delar
av världen
Vi är bara i början på en allt mer flytande samhällsutveckling. Att bo på
vattnet är ingen ny företeelse. Den utveckling av flytande samhällen vi nu ser i
Sverige har pågått i flera år runtom i världen.

Allt började en gång i tiden med att
människor förvandlade båtar till bostä
der och upptäckte de stora fördelarna
med detta boende. Båtarna ersattes så
småningom av permanent förankrade
husbåtar av varierande kvalitet.
Idag har boende på vattnet tagit ett
nytt, stort steg och den gamla tidens
flytande bostäder ersatts av högklassiga,
flytande villor och hela samhällen vid
stränder och konstgjorda öar.
Ett närliggande exempel på den
här snabba förvandlingen hittar man
i Nederländerna som genomkorsas av
kanaler och vattensystem. Här har man
vänt bristen på mark till fördelen av att
ha riklig tillgång på vatten. Det här är
samtidigt en nödvändig förvandling i
en tid när bristen på mark blir alltmer
skriande och klimatförändringar gör
sjönära boende på landbacken till ett
allt större riskprojekt.
På andra sidan Atlanten i städer

som Washington, Portland, San Fran
cisco, Seattle och Vancouver har den
utvecklingen pågått i åratal och har
under senare år accelererat. Den mest
spännande bebyggelsen av såväl villor
som flerfamiljshus, kontor och hela
samhällen hittar du numera på vattnet.
Såväl på den europeiska kontinenten
som i USA.
På Aqua Floating Group har vi
följt den här utvecklingen under lång
tid och tagit del av all den kunskap
som byggts upp runtom i världen.
Kunskaper som vi i mer än 25 år
omvandlat och förfinat för att fungera
i vårt nordiska klimat. Här är några
exempel på flytande samhällen och
byggnader i Europa – framförallt
i Nederländerna som ligger längst
framme i den här utvecklingen – och
i USA. En ny, hållbar samhällsutveck
ling som nu står på tröskeln till ett
större genombrott även här i Sverige.

Watervilla IJburg 2
Amsterdam – Nederländerna

Flytande villa, speciellt ritad för
placering nederländska IJburg,
mäter ungefär 7x10 meter och
består av tre separata våningar.
Den övre våningen på villan
upptar endast hälften av ytan,
vilket skapar en rymlig takterrass
som inramas av ett kraftigt men
lätt ramverk. Inom ramen an
vänds glaspaneler i olika färger,
vilket ger en subtil variation och
lekfullhet i den annars strama
arkitekturen.

Waterstudio.nl

+31 Architects

Watervilla,
Amstel Amsterdam
– Nederländerna

Arkitektbyrån +31 Architects
har här dockat en stramt form
given flytande bostad på floden
Amstel i Amsterdam. Vid
stadens kajer förankras nu ett

+31 Architects

snabbt växande antal flodbase
rade bostäder. Attraktionskraf
ten har inte bara att göra med
vattenutsikten och bostädernas
särprägel, utan för att det är en
lösning som skyddar mot sina
ägare mot översvämningar. Tack
vare en flexibel anslutning till

kajen, anpassar den flytande
konstruktionen sig till en höjd
flodnivå när tidvattnet ändras.
De flytande husen är byggda
på en ihålig betongkassun och
kännetecknas av en långsmal,
rektangulär konstruktion med
stor glasfasad.

Portland, Oregon – USA

Robert Oshatz
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Den legendariska arkitekten Robert
Oshatz har skapat miljövänliga
bostäder i nästan 40 år. En av
hans s enaste skapelser är ”Fennell
Residence” som flyter på Portland,
Oregon’s W illamette River. Allt
började när en familj köpte den lediga
flodens förtöjning som plats för sina
drömmars sommarstuga. Oshatz för
vandlade industriparken till ett annor
lunda boende, som skiljer sig radikalt
från allt annat, såväl längs flodbädden
som på landbacken.

Villa De Hoef
Utrecht – Nederländerna

Den här flytande villan är ritad av den
nederländska arkitektbyrån Waterstudio.nl, som specialiserat sig på flytande
byggnader. Bostaden ligger direkt på
vattnet men är omgiven av mark på tre
sidor. För att sudda ut gränsen till vatten
och natur har man skapat en design som
gör att man kan se genom hela bostaden.
Här bor man bokstavligen mellan land
och vatten. Tillsammans med de stora
fönstren på vardera sidan av vardagsrum
met ger detta en direkt utsikt från husets
centrala område till både trädgården på
ena sidan och vattnet på andra sidan.

Waterstudio.nl

Dordrecht
Rotterdam – Nederländerna

Precis som Venedig och en stor
del av den havskramande världen
står staden Rotterdam inför ett
existentiellt hot när vattnet stiger
och marken sjunker. De flytande
villorna i Dordrecht, Nederländerna,
söder om Rotterdam är designade av
Waterstudio.nl för att möta det hotet.
Och för att skapa ett boende med en
ultimat sjöutsikt. Stora terrasser, ge
nerösa innerutrymmen och det mesta
av husets energibehov täckt av det
omgivande vattnet är andra fördelar
med det här flytande boendet.

Waterstudio.nl

Village Blue, Royal Docks
London – England

Det Londonbaserade arkitektkon
toret Baca Architects ligger bakom
projekteringen av en flytande by i
snabbt växande Royal Docks i London.
Området hör till stadens historiska
vattenområden – cirka fyra kilometer
långt – från Oxford Circus till Bank.
Den planerade flytande byn, Village
Blue, kommer att vara omgiven av
vatten och får landförbindelse via två
broar. När allt står färdigbyggt kom
mer här att finnas 50 – 100 flytande
bostäder, 12 000 kvm kommersiellt
utrymme, 13 000 kvm hotell och 8 000
kvm restaurang. Och givetvis kommer
man att kunna beställa en pint på byns
egen flytande pub.
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Baca Architects

Från reportage, NBC-News

Hur flytande
arkitektur kan rädda
städer från stigande
havsnivåer
Kuststäder runt om i världen utsätts för allt större risker
av stigande havsnivåer och oförutsägbara stormar. Men i
stället för att försöka skydda sjönära bebyggelse går allt fler
byggare och stadsplanerare över till flytande och amfibisk
arkitektur – för att anpassa nya byggnader till den nya
verkligheten.
Flera nya bostadsområden i Amsterdam, som t ex
IJBurg är utformade för att flyta permanent på strand
linjer och vattenvägar. Andra har speciella fundament som
låter dem vila på fast mark eller flyta på vatten vid behov.
Projekten sträcker sig från enkla, enskilda bostäder i över
svämningszoner till byggandet av hela flytande stadsdelar
– och möjligen även flytande städer.

Om Waterstudio.nl, Amsterdam

Designbyrån bakom
mer än 200 flytande
byggnader
Arkitektbyrån Waterstudio.nl i Amsterdam grundades
2003 av Koen Olthuis och har sjösatt mer än 200 flytande
hem och kontor i Nederländerna och i andra länder.
”Säkerhet, begränsat utrymme och flexibilitet är de tre
huvudskäl som får oss att vända oss mot vattnet”, säger Koen
Olthuis, grundare och ägare till Waterstudio.nl i Rijswijk,
Nederländerna. Olthuis är en ledande förespråkare för hus
på vattnet. År 2007 rankades han 122:a på en lista över
världens mest inflytelserika människor och 2011 valde
franska magasinet Terra Eco honom som en av 100 ”gröna”
människor som kommer att förändra världen. ”Städerna är
allt för statiska. När de står inför förändringar är enda alternativet att riva byggnaderna. Men flytande byggnader kan
flyttas och anpassas ... det handlar om att återuppfinna våra
städer så att de fungerar bättre.”

Att bygga på vatten
minskar risken för
framtida samhällen
under vatten
En av de viktiga fördelarna med att byta ut boende nära
vattnet till boende på vattnet kommer allt närmare – de
förväntade höjningarna av jordens havsnivåer.

Redan idag ligger en stor del av landets låglänta bebyggelse
i farozonen för stigande havsnivåer. Att mot den bak
grunden fortsätta bebygga låglänta sjötomter är därför en
mycket dålig idé.
Med AquaVillans säkra och beprövade konstruktioner
minimeras risken vid översvämningar och höjningar av
havsnivåer. Man får en bebyggelse som följer havsnivåerna
istället för att dränkas av dem.
Sammankopplingen av hus och Aqua Pirer med hjälp
av Aqua DockingBuffert är extremt säker och förhindrar
varje rörelse som vattnet åstadkommer. Vare sig det handlar
om höga vågor, tillfälliga eller konstanta förändringar av
havsnivåer.
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Två viktiga förutsättningar för ett
marint samhälle – Aqua Piren och
Aqua DockingBuffert
För att åstadkomma högsta komfort och tillgänglighet för hus
på vattnet har vi utvecklat Aqua Piren och Aqua DockingBuffert.
Konstruktionerna är resultatet av sju års utvecklingsarbete.

Illustration Skeppsbrostaden AquaVillage, Västervik.

Med vår Aqua DockingBuffert,
som patenterats i EU, USA,
Canada och Mellanöstern,
har vi möjliggjort en säker
och stabil hopkoppling av en
AquaVilla med en Aqua Pir.
Genom att förstärka Aqua
Pirerna vid infästningen
mellan varandra, samt förstärka
infästningen mellan Aqua
Pirerna och AquaVillorna,
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samt även infästningen på
AquaVillorna – med hjälp
av Aqua DockingBuffert –
så elimineras mängder av
problem.
En villa ihop-dockad med
Aguapiren blir i det närmaste
helt stum, dvs den kommer
inte att rulla eller gunga även
om vindhastigheten skulle
nå full stormstyrka – 32 m/s.

Kopplingen är helt tyst,
klämrisken mellan enheterna
försvinner och tillgängligheten
blir optimal.
En rullstolsburen person
och ett utryckningsfordon tar
sig fram lika obehindrat och
sist men inte minst – ingenting
gungar trots att allt flyter!
En stabil och säker marin
revolution helt enkelt.

Våra flytande hus byggs på
kassuner eller pontoner
Till skillnad från villor på landbacken byggs våra
flytande hus helt klara i fabrik, besiktigas och
transporteras på vattnet till sina slutdestinationer.
De byggs antingen på en flytkropp bestående av en
eller flera pontoner eller en kassun.
KASSUNMODELL

FAKTARUTA

Möjlighet till ett extra

11

Bottenplattorna är

våningsplan och

sammangjutna med den övriga

förrådsutrymme i

betongkonstruktionen. Den höga

kassunen.

vikten på bottenplattorna bidrar
till ökad stabilitet av husen, detta
genom att vikten är placerad där
pontonerna eller kassunerna är
som djupast, på samma sätt som
kölen på en segelbåt.
Bottenplattan är försedd med
ingjutna slangar som fungerar som
en kollektor av energi till Aqua
EnergySystem. Systemet tillvaratar
energin från det omkringliggande
vattnet och värmer upp alternativt
kyler ned husen och Aqua Pirerna
samtidigt som det gör Aqua Pirerna
halkfria sammankopplade med
Aqua SlipfreeWalking.
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Bottenbjälklaget är sammanbyggt
med en lyftramskonstruktion vilket
gör att husen kan byggas i en enda
volym, i upp till 3 våningar innan de
lyfts ned på pontonen alt. placeras
i kassunen. Konstruktionen ger
samtidigt plats för installation
samt ventilation.
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Installationsutrymme på alla fyra
sidor av Aqua Kassunen med
ståhöjd på 2 meter. Utrymmet
kan användas som kallförråd,
exempelvis till vinkällare eller
dyligt.

4
4

3

2

1

Kvarsittande form av EPS vid
gjutning av Aqua Pontonen.

PONTONMODELL
Alla våningsplan
ovanför vattenytan.

2

4

1

Pirer och kopplingar som
s tabiliserar vår flytande
b ebyggelse
2

1

3

11

Aqua Pirerna har en bredd av

Aqua DockingBuffert kopplar

7,2 meter vid 45 graders montage

även samman husen med pirerna
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bryggdäck, gångytor och körbanor.
4
4

I Aqua Piren finns ett generöst

och 9,0 meter vid 90 graders

och dessa blir i det närmaste helt

montage vilket medför hög

stumma. De kommer inte att rulla

förrådsutrymme 101 kvm per

stabilitet och bärkraft. Pirer

eller gunga.

bostad vid 45 graders montage

Aqua SlipfreeWalking består

och ca 68 kvm per bostad vid

ingjutna slangar för uppvärmning

av slangar som är ingjutna i

90 graders montage av husen,

som ger isfria och torra gångytor.

betongdäcket på Aqua Piren, som

samtliga med en takhöjd på 2,70

Med hjälp av Aqua DockingBuffert

sammankopplade med Aqua

utan isolering och 2,40 meter med

kan flera pirer kopplas samman

EnergySystem och en värmepump

isolering.

till förlängda gator ut i vattnet.

ger ett energisnålt värmesystem

och däcksplattor utrustas med
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som eliminerar halkrisken på
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Hållbart boende – våra hus
tar ca 70 % av energibehovet
direkt från vattnet
Oavsett temperatur i luften så blir vatten aldrig kallare än +4 grader på några
meters djup. Ett sjöenergisystem har alltid maximal verkningsgrad genom att
vatten dygnet runt rör sig kring flytkropparna och tillförs därmed alltid ny energi.
Detta till skillnad mot berg- eller jordvärme där massan kring slangarna är statisk
vilket innebär att man antingen kyler ner eller värmer upp massan kring slangarna.

Vår patenterade konstruktion Aqua En
ergySystem är helt enkelt det effektivaste
energisystem som finns, om man jämför
med bergvärme och jordvärme. Systemets
förmåga att tillvarata energin från det
omkringliggande vattnet gör att 65 – 70 %
av uppvärmningsbehovet för en flytande
byggnad kan tillgodoses.
Enkelt beskrivet tas energin i vattnet
tillvara via ett slangsystem som är in
gjutet i bottenplattan på kassunen eller
pontonen och fungerar som kollektor,
d.v.s. uppsamlare av energi.
Energin som tillvaratagits genom
kollektorslangarna förs genom en värme
pump, som i sin tur levererar golvvärmen
till samtliga rum i husen och ger högsta
tänkbara boendekomfort.
Omvänt kan systemet sommartid
användas för att ge svalka. Över tid
kommer ägaren av en AquaVilla endast
att behöva betala för den ström som går
åt för att cirkulera vattnet, alternativt
driva en värmepump.

Ett samhälle på vattnet kan med
andra ord stå för det mesta av sin egen
energiförbrukning – sommar som vinter.
Kollektorfunktionen används
även för uppvärmning i den flytande
gatan – Aqua Piren – med samma
höga verkningsgrad. Via patentet Aqua
SlipfreeWalking kan energin från det
omkringliggande vattnet pumpas via
ingjutna slangar i betongdäcket så att
gångytorna blir halkfria. Behovet av
halkbekämpning och snöröjning mini
meras och komforten ökar.
Aqua EnergySystems förmåga att ta
vara på energin i vattnet gör det hållbart
över tid genom att det minskar utnytt
jandet av jordens resurser.
Alla våra AquaVillor och flytande
byggnader är utvecklade och byggda med
målsättningen att minimera åtgången
av såväl el som färskvatten, utan att göra
avkall på boendekomforten.

2

3

Med isolering

Utan isolering
4

1

Aqua Pirerna kommer att ligga
stilla och inte gunga eftersom att
de är sammankopplade/dockade
med Aqua DockingBuffert.
45 graders Aqua Pir väger ca 460
ton och varje enskild AquaVilla
väger mellan 250 – 300 ton.
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Våra egna patent och
m önsterskyddade
konstruktioner
Idéerna som ligger till grund för AquaVillorna och ett permanent boende
på vattnet har utvecklats av Richard Bergström. Tillsammans med ett
kunnigt och sammansvetsat team har han kontinuerligt vidareutvecklat
AquaVillans konstruktion och hela den infrastruktur som krävs för bekväma
och trygga marina samhällen. Här är de fyra patent och tre mönsterskyddade
konstruktioner som ligger bakom framgången med Aqua-konceptet:

Patenterade
konstruktioner
Casabona – ett unikt stomsystem
för hus på land och vatten

Alla våra AquaVillor, för placering
på vattnet, byggs med stomsystemet
Casabona. Ett patenterat system som i
korthet innebär att man integrerar en
Casabona Z-profil med hård isolering
och får genom detta en bärande och
energieffektiv husstomme.
Aqua EnergySystem – tar vara på
energin i omgivande vattnet

Vårt patenterade energisystem Aqua
EnergySystem tillvaratar energin från
det omkringliggande vattnet och tillgo
doser 65 – 70 % av uppvärmningsbehov
i våra flytande byggnader. Den här för
mågan att ta vara på energin i vattnet
gör det till ett miljömässigt överlägset
uppvärmningssystem.
Aqua DockingBuffert – kopplar
samman hus och pirer

Aqua DockingBuffert gör det möjligt
att sammankoppla pir med pir och pir
med AquaVillor i olika formationer.
Sammankopplingen gör att pirerna och
AquaVillorna kommer att ligga helt
stilla. Aqua DockingBuffert är en
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marin revolution, som är uppbyggt på
fyra olika patent som utvecklats av Aqua
Floating Group. Här erbjuder vi övriga
tillverkare av flytande enheter licenstill
verkning av bolagets olika patent.
Aqua SlipfreeWalking
– garanterar halkfria pirer

Aqua EnergySystem står även för upp
värmningen av våra Aqua Pirer och är
det vi kallar Aqua SlipfreeWalking.

Mönsterskyddade
konstruktioner
Aqua Piren – ett flytande exempel
på stabilitet och säkerhet

Själva bryggkonstruktionen, som kny
ter ihop det marina samhället, byggs
även den av Aqua Floating Group.
Liksom de flytande villorna är de är
utvecklade och konstruerade för all
sorts väder och vind. Aqua Piren rym
mer vatten, avlopp, kablage och även
förrådsutrymmen.
Alla våra AquaVillor är byggda på
Aqua Kassuner eller Aqua Pontoner

Kassunmodell, möjlighet till ett extra
våningsplan och förrådsutrymme i
kassunen. Pontonmodell, alla vånings
plan ovanför vattenytan.

Vi bygger våra hus i en
egen produktionsanläggning
i Västervik
Västerviks fina läge vid Östersjön var viktigt när vi valde vår fabriksetablering. Här finns också en lång tradition av såväl båt- som
husproduktion samt närhet till duktiga hantverkare och leverantörer.

Produktionsanläggningen ligger på
ön Lucerna, en dryg kilometer från
Västerviks centrum. Läget erbjuder
bra väg- och tågförbindelser utan res
triktioner. Tomten består till 100 % av
berg, 5 hektar land och 3 hektar vatten.
Strandremsan är 700 meter och djupet
i hamnbassängen är 3 – 7 meter. Och,
inte minst, läget är strategiskt utmärkt
för sjötransporter.
Våra hus och flytkroppar byggs av
våra egna hantverkare, inomhus i vår
egen fabrik för att klara ett långt liv på
vattnet. Varje hus levereras färdigbyggt
och besiktigat direkt från fabrik.
I vår produktionsanläggning i
Västervik utvecklar, konstruerar och
producerar vi hus för boende på vatten
med mycket hög standard, anpassade
för genuint marina miljöer. Varje hus
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produceras med ett miljövänligt
arbetssätt i vår fabrik och monteras på
en flytande kassun eller ponton.
Kassunerna ger ett extra vånings
plan som kan inredas för att t. ex.
skapa sovrum, arbetsrum, hobbyrum
eller liknande, samtidigt som alla
kassunmodeller har ett kallförråd på
utsidan av huskroppen nere i kassunen
under vatten, förrådet är utmärkt till
vinkällare etc.
Produktionen blir effektiv och sä
ker då samma personal står för produk
tion från ”ax till limpa”. Driftsättning
och slutbesiktning sker innan huset
lämnar fabriken vattenvägen. Något
som är omöjligt att åstadkomma med
”vanliga villor” då vägnätet inte tillåter
transport av större, helt färdiga hus.

FÖR ATT KVALITETSSÄKRA HELA
PRODUKTIONEN OCH MINSKA
MILJÖPÅVERKAN HAR VI:

• Egen fabrik.
• Egen betongproduktion.
• Egen kassun-/pontonproduktion.
• Egen stålprofilstillverkning till
Casabona husstommar.

• Egen transport av nyckelfärdiga hus på
vår mobila flytdocka/pråm Berta.

Vi har egen stålprofil
tillverkning till våra egna
husstommar
Alla våra hus för placering på vattnet byggs med stomsystemet
Casabona. Ett patenterat system som kort innebär att man
integrerar en Casabona Z-profil med hård isolering och får genom
detta en bärande och energieffektiv husstomme.

Den kan användas till byggnader med
en höjd av hela fyra våningar. Väljer
man PIR, EPS eller hård stenull som
isolering får man en oorganisk kon
struktion, som gör att stommen inte
suger åt sig fukt.
Casabona stomsystem är ca 30 %
lättare än en traditionell trästomme.
Varje stålregel ”skräddarsys” för sitt
ändamål, vilket skapar en unik pass
form och en produktion utan spill.
Aqua Floating Group har använt
Casabona systemet från det att den
första prototypen till AquaVillan bygg
des 1999. Stomsystemet är med andra
ord mycket väl utprovat och utvecklat
och används även på land till byggna
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tioner av husstommar, utfackningsväg
gar och takkonstruktioner.
Casabona-profilerna tillverkas
i egna rullformningsmaskiner och
profilerna sammanfogas med hjälp
av pop-nit istället för självgängande
skruvförband, vilket ger en garanterat
bättre precision.
Med förhålade profiler slipper man
utmätning av profilerna, vilket ger en
garanterad bättre precision, samtidigt
som montagetiden minskar med
ca 75 – 80 %. Förhålade profiler ger
också en väsentligt trevligare arbets
miljö för montörerna, samtidigt som
de minskar arbetsskador hos dessa.

Vi har en egen pontonoch kassuntillverkning
Aqua Floating Group producerar hela husvolymer och husstommar i upp
till tre plan, och med en boyta på över 200 kvm, med vikter upp emot 40
ton. Allt byggs färdigt inomhus och lyfts därefter, med hjälp av traverser,
ombord på en ponton alternativt ner i en kassun.

Våra huskonstruktioner står därmed
på en mycket säker grund.
De egenkonstruerade pontonerna
och kassunerna, som är grunden i alla
våra hus, byggs i vår fabrik med vår
egen betong enligt bronorm L100. En
klassificering som innebär att alla våra
flytkroppar klarar att ligga i vatten i
mer än 100 år. Minst. Utan torrsättning
och utan att behöva något underhåll.
Våra kassuner erbjuder extra ut

rymmen delvis under vattnet, som kan
disponeras för bostadsyta, hobbyrum,
spa-avdelning, tvättstuga och andra
faciliteteter, allt efter behov.
Ett kallförråd på utsidan av
huskroppen lämpar sig utmärkt för
att inredas för t ex en vinkällare. Och
eftersom allt byggs i vår fabrik kan
allt förberedas, inredas och besiktigas
direkt inför leverans. Precis som resten
av det flytande huset.

Vi producerar egen betong för att
försäkra oss om högsta kvalitet
Den betong som vi använder i vår kassun-produktion har vi själva utvecklat för
att få den absolut tåligaste kvalitén för ett långt liv i vattnet. Tillverkningen sker vid vår
produktionsanläggning BPV Betongproduktion Västervik AB på en fastighet bestående
av 1 miljon ton berg.

Allt under ledning av Tobias Thilly tillsammans
med fyra proffsiga, erfarna pumpoperatörer samt
certifierade betongoperatörer.
Att ha möjligheten att kunna producera egen
betong är en styrka och trygghet, i synnerhet när
gjutningar ofta kommer att ske i skift. Betongen
är som bäst när den kommer ur blandaren och
kan levereras direkt ner i våra gjutformar via
betongpump som finns på plats.
Att förfoga över egna bergmassor och kunna
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krossa ner dessa till ballast till betongen på plats,
är också förenat med stora miljövinster då trans
portbehovet är minimalt.
Att dessutom kunna erbjuda klassad betong
samt betongpumpning i Västerviks-regionen med
omnejd, är ytterligare en intjäningsmöjlighet. Vår
planerade torrdocka kommer när den står klar att
få måtten 20 x 65 meter, där kommer sedermera
all gjutning av kassuner och pontoner samt övriga
flytande betongkonstruktioner att ske.

Våra hustransporter kräver
inte en enda mil med lastbil
När våra flytande byggnader är färdigbyggda och klara för leverans är
transportvägen lite annorlunda än för vanliga hus och byggnader. Inte en
enda långtradare behövs för våra husleveranser, alla våra hus transporteras
till sina nya ägare – nyckelfärdiga – på vattnet.

Eftersom Aqua Floating Group produ
cerar egen betong, Casabona-profiler
samt allt stål till trappor, räcken etc.
– som används vid husproduktionen
– så minimeras tunga transporter på
vägnätet.
Vi är också ägare av Submersiblepråmen Berta en ”mobil flytdocka”
som kan lasta 1600 ton – byggd enligt
DNV, De Norske Veritas, reglementet.

Den kan lasta två stycken Aqua
Villor och en Aqua Pir vid samma
transporttillfälle alternativt upp till
4 – 5 AquaVillor beroende på vikt och
storlek och kan då förflyttas i farter
upp till 6 – 10 knop, beroende på
bogserbåtens styrka.
Lastning alternativt lossning av en
AquaVilla går på några timmar.

Vår process steg för steg
mot nytt hus eller nytt
samhälle på vattnet

1 2 3
Kontakt mellan Aqua
Floating Group och
ägare/förvaltare av
vattenområden.

Investeringskalkyl
upprättas.

Samarbetsavtal tecknas.
Aqua Floating Group
erbjuder kompetens,
tjänster och
produkter.

4 5 6
Tillsammans med
planarkitekt/er tas nya
attraktiva hamnlayouter
med Aqua Pirer och
AquaVillor fram.

42

Uppvakta kommunen
samt beskriva tankar
och idéer.

Tillsammans med
planarkitekt/er tas nya
attraktiva hamnlayouter
med Aqua Pirer och
Aquavlllor fram.

Vi kan bistå er genom
hela processen i varje
viktigt moment
•
•
•
•
•
•
•
•

Frågor om detaljplaner
Frågor om strandskydd
Upplåtelse och förvaltning
Juridiska frågor
Förslag på hamnlayout
Bygglovsärenden
Ägande och finansiering
Budgetering

Etablering, ägande
och finansiering av
flytande hus
Etablering

Aqua-konceptet kan placeras i olika miljöer, både i de mest
centrala delarna av en stad, utanför stadskärnan, eller i
glesbygdsområden. Det är enklast att integrera konceptet
i områden som redan delvis är bebyggda och där det redan
finns viss infrastruktur. Aqua-konceptet kan komplettera
områden och bidra med förbättringar på olika sätt.
Upplåtelseform och förvaltning

Upplåtelseformen hänger nära samman med definitionen
av produkten och vilken lagstiftning som kan tillämpas.
Frågeställningar huruvida den enskilde äger sin AquaVilla
och del i Aqua Piren och hyr en plats för den, eller även
äger vattenområdet regleras i detaljplaner.
Ägande och finansiering

En AquaVilla anses som permanent etablerad vid sin brygg
plats, men är möjlig att flytta via bogsering. När det gäller
finansiering av en enskild AquaVilla gäller precis samma
regler som finansiering av ett hus på landbacken.

Historien bakom Sveriges
ledande producent av
hus på vattnet
Grunden till dagens Aqua Floating Group lades redan 1992 när den
första generationen villor för permanentboende på vattnet ritades.
Men det var först 2000 som de första flytande villorna låg fast
förankrade i Pampas Marina i Solna.

Idén till AquaVillan har genom åren vidareutvecklats och
förfinats av ett mycket kunnigt team under ledning av
Richard Bergström. Idag finns hela den infrastruktur som
krävs för att bygga bekväma och trygga marina samhällen.
Det väl sammansvetsade teamet bakom våra flytande
villor har en samlad erfarenhet från fyra generationer
AquaVillor. Och vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att
bygga högkvalitativa och hållbara boendemiljöer på vattnet,
för nordiska klimatförhållanden och inför framtida klimat
förändringar. Tryggare kan det inte bli.
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Några milstolpar i vår historia:

2012 Detaljplanen för produktionsanläggning

1968 Som nybliven delägare till en marina,

2013 Detaljplanen för placering av 25 flytande

på Lucerna vinner laga kraft.
med enbart intäkter från uthyrning av
båtplatser sommartid, drygar Richard
Bergström ut intäkterna genom

villor på vattnet i Skeppsbrostaden
vinner laga kraft.
2014 Plats görs för två AquaVillor på Pampas

uthyrning av bryggplatser året runt till

Marina i Solna. Två Futura 3 säljs på

husbåtar/mindre fartyg. Hyresintäkterna

ritning av Generation 4. Byggloven

växer och en ny bostadsidé tar form.
1992 Den första kravspecifikationen på ett
flytande hus tas fram.
1997 Avtal skrivs med Solna kommun som
innebar ett stort genombrott då boende
på vattnet nu legaliseras i Sverige.
1997 – 1999 Prototyp till AquaVilla nr 1 tas fram
och fjorton kassuner med generösa
innerutrymmen konstrueras och byggs
på beställning i egen regi.
2000 Åtta AquaVillor, modell Classic säljs
samma dag för placering i Pampas
Marina efter en framgångsrik lansering.
2001 Inbjudan att delta på Bo01 i Malmö

överklagas.
2016 Mark- och miljödomstolen godkänner
stadsplanen på Skeppsbrofjärden i
Västervik, vilket ger förutsättningar att
använda vattnet som planerat.
2016 Beslut fattas om investering i egen
betongproduktion på Lucernaanläggningen.
2017 Den 18 april, efter en investering på
14,5 mkr, kan BPV Betongproduktion
i Västervik AB starta produktionen av
egen högkvalitativ betong.
2017 Förvärv av 12 färdigplanerade och
stadsplanelagda vattenfastigheter i

med fyra AquaVillor, fyra arkitektkontor

Marinstaden i Nacka. Därefter påbörjas

anlitas för ett parallelluppdrag

projekteringen av Sjövillorna för

resulterande i ytterligare tre modeller,
Avanti, Futura 2 och 3 samt en

placering i Marinstaden.
2017 Två Sjövillor, modell 210 säljs till kunder

uppdatering av Classic modellen,

som äger vattentomter för levereras

Generation 2 hade sett dagens ljus.

för fast förankring i Marinstaden i juni

2002 Ny detaljplan för boende på vatten
vinner laga kraft i Solna.
2002 AquaVillorna flyttas från Bo01 till
Pampas Marina i Solna.
2003 Avanti och Classic:en säljs på ritning och
byggs färdigt.
2004 Plats skapas för ytterligare åtta
AquaVillor i Pampas Marina
2005 – 2006 Försäljning av åtta AquaVillor av

månad 2018
2018 Försäljning och leverans av ytterligare
två Sjövillor, modell 157 och 194, till
Marinstaden.
2018 De två AquaVillorna av modell Futura 3
Generation 4 får slutligen sina bygglov
godkända på Pampas Marina i Solna.
2019 Markanvisning från Stockholms
kommun för produktion av 40

modell Futura 3 av Generation 3 byggs

flytande studentlägenheter i Norra

med sjötomter i Pampas Marina.

Djurgårdsstaden.

2007 inbjudan från Västerviks kommun att

2019 Ett reviderat markanvisningsavtal

komma med förslag till placering av

tecknas med Västerviks kommun och

flytande villor på Skeppsbrofjärden.

vinner laga kraft. Avtalet innebär att

2009 Detaljplan påbörjas efter att avtal slutits

vi kan förvärva vatten samtidigt som

mellan Västerviks kommun, Huge Marina

kommunen förbinder sig att påbörja

och AquaVilla Produktion AB att placera

ytterligare detaljplanläggning för 25

40-50 AquaVillor på kommunens vatten
i Skeppsbrofjärden.
2010 AquaVilla Produktion AB förvärvar
mark och vatten för en kommande
produktionsanläggning på Lucerna av
Vattenfall och Västerviks kommun från
Västerviks kommun.

AquaVillor i etapp 2.
2019 Säljstart för AquaVillor modell Futura
3 och Laguna 2 av Generation 5 för
placering i Skeppsbrostaden planeras till
försommaren 2019.
2019 AquaVilla Produktion AB byter namn till
Aqua Floating Group AB.

Sjövilla i Marinstaden, Nacka.

Välkommen att besöka
några av våra attraktiva
samhällen på vattnet
Sveriges mest attraktiva boende på vattnet ska man givetvis närma sig
sjövägen. Samtidigt som närheten landvägen till all tänkbar service ska
vara så bekväm som möjligt. Det här är två kriterier som i högsta grad
gäller Aqua Floating Group flytande projekt – Pampas Marina i Solna och
Marinstaden i Nacka. Något som i lika hög grad gäller för de två kommande
projekten Skeppsbrostaden i Västervik och Aqua StudentLiving i Norra
Djurgårdsstaden, Stockholm.

Pampas Marina, Solna

Aqua Floating Group startade år 2000
den första storskaliga produktionen av
villor för permanent boende på ”riktiga”
sjötomter. Idag ligger 24 AquaV illor
stadigvarande förankrade i Pampas
Marina i Solna – ett av Sverige mest
eftertraktade bostadsområden.
Marinstaden, Nacka

För placering direkt på vattnet, i lugna,
skyddade Svindersviken vid Stockholms
inlopp, producerar Aqua Floating Group
totalt 14 arkitektritade Sjövillor.
Skeppsbrostaden, Västervik

Det nyligen tecknade markanvisnings
avtalet med Västerviks kommun, ger
nu Aqua Floating Group möjlighet
att bygga ett marint samhälle med 50
flytande villor, efter att etapp 2 vunnit
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laga kraft. En helt ny stadsdel, med
såväl flytande som landbaserad bebyg
gelse där skärgården möter fastlandet
mitt inne i Västervik. Den flytande
delen av Skeppsbrostaden har vi valt
att kalla Aqua Village. Skeppsbrosta
den kommer att ge allmänheten full
tillgång till vattnet med bland annat
en ny sandstrand, en permanent bad
plats och nya offentliga ytor och natur.
Aqua StudentLiving, Norra
Djurgårdsstaden, Stockholm

Markanvisningen, som AquaVilla
Produktion AB och ByggVesta, fick i
början på 2019 kommer att ge Norra
Djurgårdsstaden 40 flytande, miljövän
liga studentlägenheter vid en nybyggd
ö i Lilla Värtan! Allt från ettor till
treor med plats för allt från studenter
till forskare, med och utan familjer.

Pampas Marina, Solna.

Välkommen att
kontakta oss
Aqua Floating Group
Lisaviksvägen 1
593 50 Västervik
T: +46(0)490 36 900
M: +46(0)709 85 40 18
www.aquavilla.se
info@aquavilla.se
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Personerna bakom
AQUA FLOATING GROUP AB (AFG)
Richard Bergström
Grundare samt huvudägare av
AFG och Pampas Marina Västervik AB
Ola Forsberg VD
Krzysztof ”Kristof” Szczepaniak
Fabriks- samt produktionsansvarig
för AQP
Lukasz ”Okars” Zamolski
Ansvarig för ponton- samt
kassunproduktion
Anders Rydh
Ansvarig för Casabona-systemet
Christian Möller
Ansvarig för maskinparken

Dina Ahmad
Ansvarig för ritningsarbeten
Casabona samt viss huskonstruktion
Magnus Persson
Ansvarig för elinstallationer samt
programmering av KNX
Erik Larsson
Ansvarig för husproduktionen
Petter Gustafsson
Ansvarig för inköp, kalkyl samt rumsspecifikationer

DOTTERBOLAGET,
BETONGPRODUKTION
VÄSTERVIK AB (BPV)
Thobias Thilly
Ansvarig för driften i BPV

STYRELSEN I
AQUA FLOATING GROUP AB (AFG)
Stefan Swenson
Styrelseordförande
Jurijs Petuhovs
Styrelseledamot samt
delägare i AFG
Dan Eriksson
Styrelseledamot
Gunnar Haglund
Styrelseledamot
Richard Bergström
Styrelseledamot, suttit med
i styrelsen sedan starten av
AFG 2000

Det marina samhället
- en hållbar framtida livsstil

