
 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) 
  

   

Svar på Göteborgsförslag 12626 - Bevara 
Drömmarnas kaj  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden avslår Göteborgsförslag 12626 – Bevara Drömmarnas kaj. 
2. Trafiknämnden förklarar uppdraget att bereda Göteborgsförslag 12626 för 

fullgjort. 

Sammanfattning 
Trafikkontoret fick i september 2022 (TN 2022-09-22 § 299) i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslag 12626 – Bevara Drömmarnas kaj.  

Gullbergskajen, även kallad Drömmarnas kaj, är en välkänd del av Göteborgs hamn. 
Området bär på kulturarv från varvsindustrin och en blomstrande sjöfart. Kajen är unik i 
sitt slag och utgör, genom den ideella Fartygsföreningen, en kunskapsbas för båtägare till 
de båtar som ligger vid kajen och som är i behov av att restaureras och hållas flytande.  

Omkring två tredjedelar av kajen sköts idag av Fartygsföreningen Gullbergskajen. 
Resterande del, även kallat Gasverkskajen, hyrs ut av kommunen genom enskilda avtal. I 
de enskilda båtägarnas avtal ingår enbart båtplats och tillträde till själva kajen.  

Vid Gasverkskajen ligger idag elva båtar olovligen vid kajen. I området finns även bland 
annat en husvagn, järnvägsvagn, skidbox, styrhytt, staket, båtkärror, containrar och 
pallkragar utan kända ägare som olovligen förvaras på kommunens mark. Två av 
containrarna har kända ägare men har placerats på platsen i strid med avtalet och utan 
trafikkontorets medgivande. 

De båtar som olovligen ligger vid kajen tar upp potentiella båtplatser, utgör stora 
miljörisker liksom kostar staden skattemedel för bekostnad av bortforsling och sanering. 
Vidare utgör containrar samt järnvägsvagn och ytterligare nämnda objekt hinder för 
nödvändiga drift och underhållsåtgärder liksom för trafikkontoret att tillhandahålla en 
trygg och tillgänglig plats för alla.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Situationen vid Gasverkskajen innebär idag att stadens skattebetalare belastas för de 
avgifter som bortforsling av sjunkna båtar innebär (omkring 400-500 tusen kronor per 
båt).  
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Göteborgs Energi projekterar för att dra en kylarledning ut på Gullbergskajen. Detta 
innebär att kommunen, och i förlängningen Fartygsföreningen, tvingas att lämna ifrån sig 
mark. En möjlighet till delkompensation för bortfallet av mark finns i lediga 
fartygsplatser på Gasverkskajen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Situationen vid Gasverkskajen innebär idag miljörisker genom att gamla avställda och 
ibland otjänliga båtar läcker miljöfarliga ämnen direkt ut i Göta älv. Genom att överlåta 
Gasverkskajen till part som trafikkontoret anser uppfylla kriterier för att arbeta med kajen 
långsiktigt, utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv liksom har förutsättningar att som en 
juridisk part kunna samverka med myndigheter och andra insatser, skulle miljörisker 
kunna motverkas.  

Bedömning ur social dimension 
Genom att överlåta Gasverkskajen till en part som trafikkontoret anser uppfylla kriterier 
för att kunna arbeta med kajen långsiktigt tillskapas förbättrade möjligheter att arbeta för 
att motverka att båtar olovligen lägger till vid kajen.  

Den planering som finns för platsen innebär att öka tillgängligheten och trygghet för 
allmänheten. Detta sker genom att förlänga området med ett gångstråk, tillföra 
ljuspunkter samt containrar för de som avtalsenligt har en båt vid kajen.  

Förhållande till styrande dokument 
 

Bilagor 
1. Göteborgsförslag 12626 – Bevara Drömmarnas kaj 

2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-09-22 § 299 
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Ärendet  
Trafiknämnden gav den 22 september 2022 § 299 trafikkontoret i uppdrag att bereda 
Göteborgsförslaget 12626 – Bevara Drömmarnas kaj. Trafiknämnden ska ta ställning till 
om förslaget ska genomföras eller avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgsförslag 12626 innehåller önskemål om att stoppa bortforsling av containrar på 
Drömmarnas kaj samt att verkande och besökare på Drömmarnas kaj ska involveras i 
dialogen kring kajens utveckling.  

Förvaltningens bedömning 
Gullbergskajen, även kallad Drömmarnas kaj, är en välkänd del av Göteborgs hamn. 
Området bär på kulturarv från varvsindustrin och en blomstrande sjöfart. Kajen är unik i 
sitt slag och utgör, genom den ideella Fartygsföreningen, en kunskapsbas för båtägare till 
de båtar som ligger vid kajen och som är i behov av att restaureras och hållas flytande.  

Omkring två tredjedelar av kajen sköts idag av Fartygsföreningen Gullbergskajen. 
Resterande del, även kallat Gasverkskajen, hyrs ut av kommunen genom enskilda avtal. I 
de enskilda båtägarnas avtal ingår enbart båtplats och tillträde till själva kajen. Till 
kajplatsen hör den delen av kajplanen som avgränsas av fartygets längd och utställt 
avkörningsskydd (cirka en meter). Utrymmet får ej användas för stadigvarande förvaring. 
Vidare ska förtöjningsplatsen hållas i snyggt och prydligt skick. Utöver detta ingår inte 
uppställningsplats för bil.  

Vid Gasverkskajen ligger idag elva båtar olovligen vid kajen. I området finns även bland 
annat en husvagn, järnvägsvagn, skidbox, styrhytt, staket, båtkärror, containrar och 
pallkragar utan kända ägare som olovligen förvaras på kommunens mark. Två av 
containrarna har kända ägare men har placerats på platsen i strid med avtalet och utan 
trafikkontorets medgivande. 

De båtar som olovligen ligger vid kajen tar upp potentiella båtplatser, utgör stora 
miljörisker liksom kostar staden skattemedel för bekostnad av bortforsling och sanering. 
Vidare utgör containrar samt järnvägsvagn och ytterligare nämnda objekt som förvaras på 
kajplanen hinder för nödvändiga drift och underhållsåtgärder liksom för trafikkontoret att 
tillhandahålla en trygg och tillgänglig plats för alla.  

I den planering som finns för området vid Gasverkskajen ingår att genomföra åtgärder för 
att öka tillgänglighet och trygghet såsom ett utökat promenadstråk längs med hela kajen 
liksom att sätta upp belysning. Genom att ta bort de objekt och båtar som olovligen finns 
på platsen skapas utrymme för fler renoverade fartyg i bättre skick och förbättrade 
möjligheter för att fortsätta värna det rika kulturarv som platsen besitter. I det längre 
perspektivet önskar staden göra en överlåtelse till part som trafikkontoret anser uppfylla 
kriterier för att arbeta med kajen långsiktigt, utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv liksom 
har förutsättningar att som en juridisk part kunna samverka med myndigheter och andra 
instanser. En sådan överlåtelse skulle öka förutsättningarna att bidra till att hålla ordning 
och reda på kajen.  
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