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Byggnation av Jubileumsparken
Förslag till beslut
1. Park- och naturnämnden beslutar att fortsätta med planering och byggnation av en 
första deletapp av Jubileumsparken inom ramen för aktuell budget på 141 mnkr.

2. Park- och naturnämnden beslutar att översända tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen 
och fastighetsnämnden för kännedom.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges investeringsbeslut för Jubileumsparken fastställde en budget på 
347 mnkr för de delar av parken som ska genomföras t o m 2023. Fastighetskontoret, som 
har det samlade ansvaret för stadens totala exploateringsekonomi, har dock meddelat 
park- och naturförvaltningen att de medel som just nu finns tillgängliga för utbyggnaden 
av dessa delar av Jubileumsparken endast är 141 mnkr.

De ändrade ekonomiska förutsättningarna innebär en väsentlig förändring för 
Jubileumsparken. Även om Jubileumsparken t o m 2023 inte kan genomföras i sin helhet 
bedömer dock förvaltningen att det finns förutsättningar att fortsätta med planering och 
byggnation av en första deletapp av Jubileumsparken inom aktuell budget på 141 mnkr.

Den första deletappen av Jubileumsparken kommer att etablera en permanent park som 
kan användas av göteborgarna som mötesplats året runt. Parken kommer bland annat att 
innehålla en ny generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden och öppna gröna 
vistelseytor för lek och rekreation. Utbyggnaden av denna första deletapp kommer även 
att behålla den nuvarande mindre bassäng som finns på platsen och förbereda markytorna 
så långt det är möjligt för en potentiell framtida utbyggnad av ett flytande hamnbad.

Den fortsatta utbyggnaden av Jubileumsparken kan ske när staden bedömer att det finns 
förutsättningar för det med avseende på ekonomi och pågående planering i Frihamnen.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förvaltningen har påbörjat ett antal delprojekt för att genomföra Jubileumsparken t.o.m. 
2023 enligt beslut i kommunfullmäktige och har idag drygt 68 mnkr i upparbetade 
kostnader (genomförda eller pågående arbeten samt avtalsåtaganden) för 
Jubileumsparkens olika delprojekt i enlighet med tabellen nedan. 

Om inte de olika delprojekten kan genomföras eller behöver reduceras i omfattning så 
kan inte omfattande förgäveskostnader undvikas. Om projektet helt skulle avbrytas så 
kommer de samlade förgäveskostnaderna att uppgå till drygt 47 mnkr.

Park- och naturförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-06-05
Diarienummer 0395/20

Handläggare: Jakob Andreasson
Telefon: 031-365 58 11
E-post: jakob.andreasson@ponf.goteborg.se
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Kommunfullmäktiges investeringsbeslut för Jubileumsparken t o m 2023 anger 347 mnkr 
i investeringskostnader och 15 mnkr i framtida årliga driftkostnader. Den första deletapp 
som föreslås i detta TU kommer att medföra 141 mnkr i investeringskostnader och 
närmare 13 mnkr i årliga driftkostnader.

Upparbetade kostnader för Jubileumsparkens delprojekt 
Program Jubileumsparken 4,7 mnkr
Lek- och lärparken 43,8 mnkr
Den blå parken 15,2 mnkr
Park 113 2,6 mnkr
Kvillepiren 1,8 mnkr
Summa kostnader 68,1 mnkr

Bedömning ur ekologisk dimension
Jubileumsparken bidrar till att göra Göteborg till en tät och grön stad med ett rikt växt- 
och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara, vilket är det ekologiska målet i 
Grönstrategin.

Grönska i den hårdgjorda staden bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Genom att omvandla tidigare hårdgjorda ytor till grönskande park i en central del av 
staden förbättras förutsättningar för viktiga ekosystemtjänster. Vegetation i städer bidrar 
bland annat till bättre luftkvalitet, lufttemperatur och vindklimat. Såväl planteringsytor 
som gräsytor kommer också att bidra till rening av regnvatten. 

Genom att stärka kopplingarna mellan parker och naturområden tillgängliggörs de för fler 
människor och ökar också möjligheten för spridning av växter och djur. Jubileumparken 
bidrar till att minska avståndet mellan olika parker och naturmiljöer i stadens centrala 
delar vilket stärker de gröna kopplingarna i staden.

Bedömning ur social dimension
Jubileumsparken bidrar till att göra Göteborg till en tät och grön stad där de offentliga 
platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv, vilket är det sociala målet i 
Grönstrategin.

Offentliga friytor i den hårdgjorda staden bidrar till sociala och kulturella värden, bland 
annat bättre hälsa och livskvalitet hos göteborgarna och till stadens attraktivitet. 
Göteborgs parker och naturområden kan även stärka stadens identitet. Det är därför 
viktigt att kunna erbjuda göteborgare och besökare ett brett utbud av både små och stora 
parker och naturområden med utbredning över hela staden, där var och en kan hitta sin 
plats att identifiera sig med. 

Genomförandet av Jubileumsparken har även varit ett centralt tema i några av stadens 
pågående arbetsprocesser kring stadsutvecklingen:

 Stadsutvecklingen inom Frihamnsområdet ingår som en del i att nå ”Vision 
Älvstaden” som anger att staden ska vara öppen för världen, inkluderande, grön och 
dynamisk. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker 
den regionala kärnan. I visionen är det angett att en stor jubileumspark vid vattnet ska 
anläggas i Frihamnen samt att älven ska tillgängliggöras med exempelvis bad.
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 Arbetsplanen ”Göteborg 2021. Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum” 
beslutades av kommunfullmäktige den 6 september 2012. Den innehåller essensen av 
de tusentals idéer som samlades in om hur staden skulle utvecklas med sikte på 2021 
och innehåller bland annat målbilder för jubileumssatsningarna ”Bada mitt i stan” 
och ”Jubileumspark i Frihamnen” som är utgångspunkt för arbetet med 
Jubileumsparken.

Bilagor
1. Fastighetskontorets skrivning daterad 29 maj 2020.
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Ärendet 
Kommunfullmäktiges investeringsbeslut för Jubileumsparken fastställde en budget på 
347 mnkr för de delar av parken som ska genomföras t o m 2023. Fastighetskontoret, som 
har det samlade ansvaret för stadens totala exploateringsekonomi, har dock meddelat 
park- och naturförvaltningen att de medel som just nu finns tillgängliga för utbyggnaden 
av dessa delar av Jubileumsparken endast är 141 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 23 maj 2019 ett investeringsbeslut för ”Jubileumsparken 
t.o.m. 2023” om 347 mnkr i investeringskostnader och 15 mnkr i framtida årliga 
driftkostnader. Detta investeringsbeslut omfattar byggnationen av nya parkanläggningar 
med bland annat en ny generationsövergripande utflyktslekplats för hela staden, 
nedsänkta gläntor och kullar med kreativa, gröna miljöer för lek och lärande, samt 
flexibla, urbana parkytor med plats för konst och evenemang. För att uppnå målbilden att 
kunna ”bada mitt i stan” innehåller investeringsbeslutet även byggnationen av ett flytande 
hamnbad samt tillhörande vistelseytor och facilitetsbyggnader.

Kommunfullmäktiges investeringsbeslut om 347 mnkr utgår från en nettoinvestering för 
Göteborgs Stad motsvarande 141 mnkr. Resterande 206 mnkr är avsedda att finansieras 
med exploateringsbidrag och avgiftsfinansierade ledningsarbeten i enlighet med tabellen 
nedan. Samtliga siffror är i 2018 års prisnivå.

Ekonomisk struktur för projekt Jubileumsparken t.o.m. 2023
Projektkostnad 347 mnkr
Ledningsarbeten 100% av 13 mnkr - 13 mnkr
Exploateringsbidrag 50% av 282 mnkr -141 mnkr
Exploateringsbidrag 100% av 52 mnkr -52 mnkr
Nettoinvestering för Göteborgs Stad 141 mnkr

Utifrån kommunfullmäktiges investeringsbeslut har förvaltningen sedan 2019 inlett 
planeringen och byggnationen av Jubileumsparken på bred front för att kunna genomföra 
projektet inom utsatt tidplan. Förvaltningen har sökt nödvändiga myndighetstillstånd och 
har genomfört ett flertal förberedande arbeten inom området under våren 2020, där 
anläggningen av en stabiliserande tryckbank i vattnet befinner sig i slutfasen. 
Upphandlingar av såväl det flytande hamnbadet, utflyktslekplatsen, växtmaterial etc. har 
startats igång för att kunna genomföra de olika byggnationerna. Den 25 maj 2020 besökte 
park- och naturnämnden området för att få en lägesrapport om projektets framdrift.

Vid portföljstyrgruppen för Älvstadens möte den 29 maj 2020 konstaterades att 
exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen är ytterst osäker. Utbyggnaden av 
hela Frihamnen sker långsammare än planerat, vilket har fått till följd att nödvändiga 
exploateringsbidrag saknas. Mot bakgrund av detta har fastighetskontoret, som har det 
samlade ansvaret för stadens totala exploateringsekonomi, meddelat park- och 
naturförvaltningen i skrivning daterad 29 maj 2020 att de medel som nu finns tillgängliga 
för utbyggnaden av allmän platsmark park i Frihamnen endast är 141 mnkr. Detta 
motsvarar den kommunala nettoinvesteringen.
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Det kan noteras att frågan om en långsammare utbyggnadstakt av Frihamnen beaktades i 
kommunfullmäktiges investeringsbeslut: ”I den händelse att den fortsatta utbyggnaden 
av Frihamnen dröjer, så innebär det inte att Jubileumsparken till och med 2023 blir en 
missriktad investering. Utöver att området kommer utformas som en park som står för sig 
själv oavsett fortsatt utveckling av Frihamnen och kan vara en resurs för hela Göteborg 
så innebär den även en form av platsbyggnad och värdeskapande stadskvalitet som på 
sikt gynnar förutsättningarna att utveckla Frihamnen”.

Förvaltningens bedömning
De ändrade ekonomiska förutsättningarna innebär en väsentlig förändring för de delar av 
Jubileumsparken som enligt kommunfullmäktiges investeringsbeslut skulle färdigställas t 
o m 2023. Den aktuella situationen har bland annat inneburit att förvaltningen har behövt 
avbryta upphandlingen av det flytande hamnbadet den 29 maj 2020 och i övrigt analysera 
vilka arbeten som är möjliga och rimliga att genomföra. 

Även om Jubileumsparken t o m 2023 inte kan genomföras i sin helhet bedömer 
förvaltningen att det finns förutsättningar att fortsätta med planering och byggnation av 
en första deletapp av Jubileumsparken inom aktuell budget på 141 mnkr.

Den första deletappen av Jubileumsparken

Den första deletappen av Jubileumsparken (markerat med grönt i Bild 1) kommer att 
etablera en permanent park som kan användas av göteborgarna som mötesplats året runt. 
Parken kommer bland annat att innehålla en ny generationsövergripande utflyktslekplats 
för hela staden och öppna gröna vistelseytor för lek och rekreation. På de parkytor som 
inte kan byggas ut i detta skede kommer olika temporära anläggningar och platsskapande 
aktiviteter att genomföras.

När det gäller det flytande hamnbadet finns det i den första deletappen endast 
förutsättningar att genomföra vissa vistelseytor och servicebyggnader med 
omklädningsrum, teknikutrymmen och toaletter i anslutning till den ikonskapande bastun 
som finns i parken. I samband med arbetet söks permanent bygglov för bastun som också 
genomgår en renovering. Den mindre bassäng som har funnits på platsen hittills planeras 
att finnas kvar och fortsätta erbjuda begränsade möjligheter till bad. Utbyggnaden av den 
första deletappen av Jubileumsparken kommer även att förbereda markytorna så långt det 
är möjligt för en potentiell framtida utbyggnad av det flytande hamnbadet.

Den förändrade budgeten har inneburit en del extra planering som påverkar tidplanen för 
projektet. Förvaltningen bedömer dock att denna första deletapp av Jubileumsparken kan 
färdigställas under 2021 med vissa leveranser redan till stadens jubileumsfirande den 5 
juni 2021.

Fortsatt utveckling av Jubileumsparken

Den första deletappen av Jubileumsparken kommer att tillskapa de första delarna av en 
permanent stadspark som erbjuder offentlig friyta året runt till de verksamheter och 
tillfälliga bostäder som finns i Frihamnen och till alla göteborgare som gör platsen till sitt 
utflyktsmål. Precis som anges i kommunfullmäktiges investeringsbeslut så kommer denna 
första deletapp av utbyggnaden även att åstadkomma värdeskapande stadskvaliteter som 
över tid gynnar förutsättningarna att utveckla hela Frihamnen.
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Den fortsatta utbyggnaden av Jubileumsparken kan ske när staden bedömer att det finns 
förutsättningar för det med avseende på ekonomi och pågående planering i Frihamnen. En 
fortsatt utbyggnad kommer att kräva nya beslut om finansiering, antingen genom nya 
politiska beslut om en utökad investeringsram eller genom att vänta in framtida 
exploateringsbidrag när stadsutvecklingen av Frihamnen tar fart.

Bild 1. Möjlig utbyggnad av Jubileumsparken t o m 2023 i olika deletapper. 

Förvaltningen gör bedömningen att det finns förutsättningar att bygga ut ett flytande 
hamnbad (markerat med blått i Bild 1) tidigast till sommaren 2022 om en utökad 
finansiering på 58 mnkr erhålles. Ett flytande hamnbad är en viktig upplevelse och 
vistelsekvalitet som förstärker Jubileumsparkens attraktionskraft och Göteborg som 
destination framför allt under sommarhalvåret.

Kostnaden för utbyggnaden av resterande parkytor (markerat med rött i Bild 1) som 
färdigställer Jubileumsparken t o m 2023 i enlighet med kommunfullmäktiges 
investeringsbeslut motsvarar 148 mnkr och kan byggas ut framöver i takt med att 
planeringen och exploateringen av Frihamnen tar fart och exploateringsbidrag finns 
tillgängliga.

Genomförandet av Jubileumsparken t o m 2023 kräver ingen ny detaljplan då området 
inte är detaljplanelagt och parken kan anläggas enbart med bygglov för bygglovspliktiga 
delar. En förutsättning för att park- och naturförvaltningen långsiktigt ska kunna förvalta 
Jubileumsparken är att försäljningen av marken som parken ligger på slutförs från 
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Älvstranden Utveckling AB till Fastighetskontoret. Ärendet har beretts mellan dessa båda 
parter och markförsäljningen beräknas bli genomförd vid årsskiftet 2020/2021.

Jakob Andreasson

Avdelningschef

Linda Nygren

förvaltningsdirektör



Enligt kommunfullmåiktiges beslut den 2019-05-23,rr 108, har totalt347 miljoner kr avsatts
ffir den s k Jubileumsparkens iordningsställande i Frihamnen. Av dessa medel avsågs, enligt
samma beslut, 154 miljoner kr finansieras av skattekollektivet (141 miljoner kr) och av
avgiftskollektivet (13 miljoner kr). Resterande - totalt 193 miljoner kr - avsågs finansieras via
exploateringsbidrag från Älvstranden Utveckling AB (ÄLVAB).

AfVAg har nu, efter styrelsebeslut av den ZOM-O+-ZL. meddelat att bolaget inte kan utge
något exploateringsbidrag över huvud taget ftirrän planeringen ft)r Frihamnen kommer såpass
långt att ett detaljplanearbete har avancerat tillräckligt ftir att ett exploateringsprojekt skall
kunna identifieras.

I dagsläget är framdriften av exploatering och fortsatt planläggning av Frihamnen ytterst
osäker och det finns en risk att någon detaljplan inte kommer att kunna drivas vidare under
relativt lång tid framöver. Utan detaljplaneläggning i Frihamnen uteblir i princip alla
möjligheter till exploatering - och dtirmed exploateringsintäkter - helt och hållet.

Utifrån det nu sagda, är det fastighetskontorets uppfattning att dåir - inom ramen für
fastighetsnämndens samordningsansvar ftir exploateringsinvesteringar - teoretiskt hnns
tillgängliga medel ftir utbyggnad av allmän platsmark; park i Frihamnen upp till ett belopp om
141 miljoner kr. Det bör emellertid nogsamt beaktas risken ftjr att någon exploatering inte
kommer att möjliggöras under lång tid framöver i Frihamnen, samt utifrån detta scenario

hur mycket sagda 141 miljoner kr som är rimliga och skäliga att i detta läge
nyttja den
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Martin Öbo


