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Tilläggsyrkande angående –
Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och Göteborgs Hamn 
AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och 
förvaltarskap av Göteborgs kajer 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsbyggnadsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, får i uppdrag att 
komplettera strategin för utveckling och planering av Göteborgs kajer med att 
identifiera om det finns kommersiella kajer som på längre sikt kan få ett alternativ 
användningsområde.  

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.  

Yrkandet 
Det är positivt att Göteborgs Hamn utrett vilka kajer som bolaget bedömer vara 
kommersiella och icke kommersiella. Det är också viktigt att 
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en strategi för utveckling och 
planering för användning av Göteborgs icke kommersiella kajer. Vi bedömer dock 
att den nya stadsbyggnadsnämnden även bör identifiera om det finns 
kommersiella kajer som på längre sikt kan få ett alternativ användningsområde, 
exempelvis på grund av stadsutveckling. Det är viktigt för att stadens bolag och 
nämndorganisation ska kunna arbeta sammanhållet, både avseende den strategiska 
planeringen och investeringsstyrningen. 
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Kommunstyrelsens uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och Göteborgs Hamn 
AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och 
förvaltarskap av Göteborgs kajer   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Principen över ägar- och förvaltarskap för Göteborgs kajer utifrån vad som framgår 
av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande fastställs. 

2. Stadsbyggnadsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, får i uppdrag att arbeta 
fram en strategi för utveckling och planering för användning av Göteborgs icke 
kommersiella kajer. 

3. Exploateringsnämnden, i ny organisation för stadsutveckling, i samverkan med 
stadsmiljönämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av den samlade 
ekonomiska bilden till kommunstyrelsen, senast 2024. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2022 att tillsammans med berörda 
nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap 
av Göteborgs kajer, förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budget 2022 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda 
nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av 
Göteborgs kajer.  

Stadsledningskontoret ger efter genomförd utredning förslag på fördelningsprincip där 
kommersiella kajer, det vill säga kajerna för storskalig godshantering, färjetrafik och 
kryssning, ges ägande- och förvaltarskap hos Göteborgs Hamn AB. För icke 
kommersiella kajer tilldelas ägandeskap respektive förvaltarskap utifrån den logik som ny 
nämnd för stadsutveckling pekar ut, ägandeskap hos exploateringsnämnden respektive 
förvaltning hos stadsmiljönämnden. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder samt 
Göteborgs Hamn AB att arbeta fram en strategi för utveckling och planering för stadens 
användning av icke kommersiella kajer. Exploateringsnämnden i samverkan med 
stadsmiljönämnden, föreslås få i uppdrag att göra en genomlysning och återkomma med 
en redovisning av den ekonomiska bilden till kommunstyrelsen. Det kommer även att 
behöva tas taktiska beslut, efter ekonomisk analys, för de delar av kajer som idag finns 
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inom stadens bolag vid överlämnande av ägande- och förvaltarskap till nämnd. En 
angränsande fråga som också har belysts i arbetet är en lägesbild över uppdraget för 
stadens arbete med klimatanpassning och högvattenskydd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Underhållet i innerhamnen vid många av kajplatserna är mycket eftersatt och det ligger en 
stor underhållsskuld behäftad med skötsel och underhåll av stadens kajer. Vidare finns ett 
behov av att ta fram en strategi för användningsområden för stadens kajer, ett uppdrag 
som föreslås ges till stadsbyggnadsnämnden att samordna. Nivåerna på insatserna 
behöver anpassas till det användningsområde som respektive kaj pekas ut att ha eller 
planeras att få. Exploateringsnämnden som föreslås ägandeskap över kajerna, utifrån ny 
organisation för stadsutveckling, bör i samverkan med den förvaltande delen inom 
stadsmiljönämnde göra en genomlysning och återkomma med en redovisning av den 
samlade ekonomiska bilden till kommunstyrelsen. Genomlysningen ska även omfatta en 
analys om vad en överföring/försäljning av fastigheter från bolag till exploateringsnämnd 
i enlighet med ärendets förslag, innebär, konsekvenser och effekter ur både ett 
fastighetsrättsligt och ekonomiskt perspektiv. Transaktionskostnader samt redovisnings- 
och skattemässiga effekter behöver utredas, analyseras och konsekvensbeskrivas under 
ledning av exploateringskontoret i samverkan med Göteborgs Hamn AB och Älvstranden 
Utveckling AB. Varje enskilt objekt behöver prövas och en beräkning av den 
skattemässiga konsekvensen förutsätter kännedom om marknadspriset och detta påverkas 
i sin tur av de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för transaktionen. 

Under utredningen har dock vissa indikationer på kostnader kunnat identifierats. 
Exempelvis har i samband med Packhuskajens renovering ett genomförandeprojekt 
högvattenskydd startats upp som utgör en upprustning av Packhuskajen, mellan 
Göteborgsoperan och fram emot Casinot intill Stenpiren, som blivit fördelat på fem 
etapper som startades upp 2019. Genomförandeprojektet genomförs enligt Tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för översvämningsrisker. Beräkning så långt är en totalkostnad 
på 750 tkr per landmeter (lm) varav högvattenskyddet utgör fem till tio procent av denna 
kostnad.  

Utvecklingen av staden kajer hänger tätt ihop med frågan om klimatanpassning och 
högvattenskydd. Nedan ges en överblick avseende den kunskap som finns för 
ekonomiska förutsättningar för högvattenskyddet med ett nuläge och framtidsspaning. 

Kostnader för klimatanpassning och skydd för stigande vatten  

Nuläge: 
I nuläget finns flera utredningar som ger förutsättningar för genomförande av 
högvattenskydd, dagvatten och skyfallshantering som ska vara färdigt 2035-2040 enligt 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för översvämningsrisker. Det handlar om 
strukturplan, programplan, utbyggnadsplan, finansieringsplan, med flera. För dagvatten 
och skyfallshantering finns mer noggranna beräkningar och kostnaderna för 
genomförande som har uppskattats till 20 miljarder kr (2020). För högvattenskyddet som 
ligger något efter skyfallshanteringen i utvecklingen av att ta fram olika 
genomförandedokument finns ingen motsvarande kostnadsuppskattning. 
Högvattenskyddet omfattar nu även de inre vattenvägarna vilket det inte gjorde i den 
ursprungliga kostnadsuppskattningen från 2008. En mycket grov uppskattning ligger 
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därför på minst 20 miljarder kr men är avhängt vilken ambitionsnivå som anläggningarna 
ska ha och hur de samordnas med till exempel kajrenovering. 

Vid nybyggnad ingår högvattenskyddet i exploateringsuppdraget och finansieras genom 
byggherren men för den befintliga bebyggelsen finns inget incitament för finansiering. 
Det är då upp till respektive fastighetsägare att bekosta klimatanpassning av fastigheten. 
Staden ansvarar för klimatanpassning av sina fastigheter, både byggnader och 
anläggningar.  

Framtid: 
Det pågår utredningsarbete under året angående finansiering av högvattensskydd. Syftet 
med utredningen är att klargöra de finansiella förutsättningarna för genomförande av 
högvattenskydd kopplat till juridiska förutsättningar. Staden får till exempel inte gynna 
enskild näringsidkare och kan därför exempelvis inte bekosta hela utbyggnaden av ett 
högvattenskydd. Utredningen tas främst fram för att klargöra hur staden ska hantera den 
ekonomiska delen av högvattenskyddet med skattemedel men då den beskriver 
problemställningar med finansiering och lagstiftning är syftet också att den ska var ett 
underlag för fortsatt dialog och begäran om statliga bidrag och lagändring. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En eventuell hantering av gods vid de kajer som utredningen omfattar skulle kunna ge 
upphov till behovet av ökade tunga transporter på vägar i de centrala delarna av staden 
vilket kan ge ökad buller och påverkan på luftkvalité i stadsmiljön. 

Staden behöver arbeta med klimatanpassning och en del av detta är att säkerställa att 
kajer i staden har säkrats med högvattenskydd inför höjda havs- och vattennivåer.  

Kajerna behöver ses ihop med det vattenområde som ansluter till land. En fråga som blir 
aktuell är att vid muddring av vattenvägar så uppstår frågan om omhändertagande av 
sediment, som ofta är förorenat. Säkerställande av hantering av deponier som genomförs 
på ett miljösäkert behöver beaktas.  

Bedömning ur social dimension 
Människor vill att stadens kajer ska finnas tillgänglig som rekreationsyta för att få närhet 
till vatten. Parallellt finns önskan att få leva intill och även på vatten. En utredning om att 
se på möjligheter för att få till stånd fler husbåtsplatser pågår, KS 2021-11-24 § 919. 

En stor del av områdena längs älven är avsedda för bostäder och då är exempelvis 
godshantering vid kajer inte ett optimalt alternativ. 

Kajer och intilliggande vattenområden underlättar människors resande genom att ge 
möjlighet till att ta sig över älven med färja. Detta ger en förkortad restid och samtidigt en 
viss avlastning avseende trycket på kollektivtrafik och vägnät.  

Bilagor 
1. Kommunfullmäktige budgetuppdrag 2022 

2. Lodbild innerhamnen GBG med kommentarer från trafikkontoret, 2019  
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Ärendet  
I kommunfullmäktiges budget 2022 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans 
med berörda nämnder och Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och 
förvaltarskap av Göteborgs kajer. I redovisningen återges förslag på fördelningsprincip av 
kommersiella respektive icke kommersiella kajer samt uppdrag som behöver omhändertas 
i arbetet framåt.  

Beskrivning av ärendet 
I kommunfullmäktiges budget 2022 ges kommunstyrelsen i uppdrag att peka ut ett 
ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap för stadens kajer. I dag är dessa roller fördelade på 
flera aktörer inom staden så som bolagen Göteborgs hamn, Higab och Älvstranden som 
ägare till kajer och Higab som förvaltare av kajen vid fiskehamnen. Fastighetsnämnden 
ansvarar som ägare för vissa av stadens kajer medan förvaltning av dessa kajer i 
huvudsak som ligger hos park- och naturnämnden och trafiknämnden. Bilden är mer 
finmaskig än vad denna beskrivning av fördelning redovisar, vilket framgår i bilaga två 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Förslaget till fördelningsprincip för ägande- respektive förvaltarskap för stadens kajer har 
genomlysts och diskuterats med Göteborgs Hamn AB:s representanter, Stadshus AB, 
fastighetskontoret, idrott- och föreningsförvaltningen, kretslopp och vattenförvaltningen, 
park- och naturförvaltningen, miljöförvaltningen, lokalförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret, och satts i relation till nu pågående arbete med 
ny organisation för stadsutveckling. Vidare har kajområdet som ingår och utgör 
Fiskhamnens verksamhetsområde samtalats om med verksamhetsrepresentant vid 
Fiskhamnen samt Higab. 

Tidigare genomförda genomlysningar  
2010-09-09 § 23 gav kommunfullmäktige i uppdrag och tog fram förslag till principer 
och åtgärder för fördelning av Älvpromenaden. Älvstranden Utveckling AB fick i 
uppdrag att dokumentera skicket och statusen avseende kaj- och brygganläggningar och 
befintliga påseglingsskydd. Bolaget skulle även genomföra erforderliga åtgärder på dessa. 
Fastighetsnämnden fick i uppdrag att, från koncernen Älvstranden Utveckling AB, 
förvärva den fasta egendom där förvärvet avsågs ske till bokfört värde. Förvärvet 
förutsattes ske successivt i takt med att områdena innanför att respektive kajområde 
exploaterats för förändrad markanvändning. Trafiknämnden fick i uppdrag att förvalta de 
underliggande konstruktioner som krävdes för de kaj- och brygganläggningar och 
påseglingsskydd som omfattades. Park- och naturnämnden fick i uppdrag att förvalta 
ytskikten (asfalt, sten- och träytor) för de kaj- och brygganläggningar inklusive ett 
kringområde i direkt anslutning till kaj och brygganläggningarna. 

I samband med att frågan om utbyggnad av operan var aktuell gjordes 2014 en 
tillståndsbedömning rörande Packhuskajen. I park- och naturnämndens konsultrapport 
framgår: ”Dykinspektionen visar att pålarna i många fall saknar anliggning mot 
rustbädden (en grundförstärkningskonstruktion med korsvis anordnade lager av virke som 
underlag för murverk), att rustbäddens yttersta del (närmst kajlinjen) är i mycket dåligt 
skick där den inte saknas helt och att stenarna därmed saknar upplag i många fall. 
Inspektionen visar också att fogarna är undermåliga och att nedbrytningen av kajen även 
har nått stenarna som uppvisar stora skador. Ojämna sättningar av både kajkonstruktionen 
och omgivande mark har med tiden bildats utmed den aktuella sträckan. Befintlig kajmur 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Virke
https://sv.wikipedia.org/wiki/Murverk
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har idag en undermålig funktion och behöver inom en snar framtid genomgå omfattande 
reparationer för att få en fullgod och säker funktion.” Park- och naturförvaltningen 
började upprustningen i en första etapp mellan december 2019-september 2021. Etapp två 
pågår mellan februari 2022 och februari 2024. Etapp tre (och eventuellt fyra) är 
fortfarande under planering. 

Stadsledningskontoret gav en lägesbild i Kompletterande uppföljning, december 2019, 
avseende bakgrund och behov för kajer i stadsutvecklingen. I uppföljningen konstaterades 
att ett tydliggörande av ansvaret för drift och underhåll av kajer, kajnära ytor samt 
angränsande vattenområden behövdes slås fast. Det fanns även ett behov av ett 
övergripande ställningstagande till den framtida fördelningen av olika 
användningsmöjligheter av kajerna: ”-Handelskaj, det vill säga kaj som kan användas för 
hantering av gods som ska lasta till eller lossa från fartyg. -Verksamhetskaj, det vill säga 
kaj som kan användas för kollektivtrafik eller annan verksamhet, men inte godshantering. 
-Rekreationskaj, det vill säga i första hand gång- och cykelstråk samt park- och grönytor 
nära kaj, ofta i anslutning till bostadsområden, med möjlighet att etablera olika 
serviceverksamheter som restauranger, kaféer och handel. -Annat ändamål, exempel på 
det är ”Drömmarnas kaj” i Gullbergsvass samt vissa delar av Ringön.” 

Kommunfullmäktige gav ett uppdrag i budget 2021 till Göteborgs Hamn AB att utreda 
förvärv av kajlägen som andra bolag eller kommunen äger och ansvarar för, men som inte 
underhålls eller ställs till förfogande. Utredningen slår bland annat fast att med 
kommersiella kajer avses kajerna för storskalig godshantering, färjetrafik och kryssning. 
GHAB gör bedömningen att det inte är förenligt med deras uppdrag att äga eller förvalta 
kajer med begränsat kommersiellt nyttjande. Efter genomförd genomlysning konstaterar 
GHAB att staden behöver ha en samlad strategi över kajerna och vattenområdet och dess 
användning. Vilket är i enlighet med tidigare bedömning i kompletterande uppföljning 
som refererades ovan Genom att samla förvaltningen och ta ett helhetsgrepp kring de 
kommunalt ägda kajerna som inte ägs av GHAB skulle effektiviteten och överblicken 
förbättras. Man behöver ta ett gemensamt grepp över dokumentation, 
tillståndsbedömningar, underhållsplaner med mera. Göteborgs Hamn AB kan bistå med 
sakkunskap i ett uppbyggnadsskede av en samlad förvaltning. GHABs uppdrag att utreda 
förvärv av kajlägen förklarades fullgjort av kommunfullmäktige 2022-02-24 § 19.  

Utöver ovan nämnda genomlysningar finns utifrån kommunfullmäktiges budget 2021 ett 
uppdrag till park- och naturnämnden att tillsammans med trafiknämnden ta fram en 
långsiktig strategi för att värna stadens närhet till vatten. Rapportering i årsrapport 2021 var 
att uppdraget ännu pågår. ”Park- och naturförvaltningen och trafikkontoret har genomfört 
en förstudie under hösten, 2021, för att utreda hur uppdraget kan genomföras i relation 
och omfattning till andra pågående stadsutvecklingsprojekt inom detta område, såsom 
stadens arbete med högvattenskydd och kanalmursprogrammet, samt i relation till en 
förändrad förvaltningsorganisation inom NOS. Förvaltningarna gör gemensamt 
bedömningen att en övergripande riktlinje för de offentliga kajstråken kan tas fram under 
2022 för att sedan föreslås antas i den nya markförvaltande nämndens regi i början av 
2023.” 

Kajer inom ägande av bolag, Älvstranden Utveckling AB, Higab och Göteborgs 
Hamn AB 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade, 2022-02-24 § 8, om förutsättningar 
och förslag hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas beslutades att 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (9) 
   
   

kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stadshus AB genomföra 
en förändring av verksamheten i Älvstranden Utveckling AB enligt 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Stadsledningskontoret driver tillsammans med 
Stadshus AB arbetet med förberedelse och genomförande eftersom det både avser 
förändringar av ansvarsfördelning i förhållande till stadens nämndsorganisation och 
förändringar inom stadens bolagskoncern. En överföring av mark, så som exempelvis 
kajområden, till kommunen förväntas ske succesivt över flera års tid. Varje enskilt objekt 
behöver prövas och en beräkning av den skattemässiga konsekvensen förutsätter 
kännedom om marknadspriset och detta påverkas i sin tur av de förutsättningar som gäller 
vid tidpunkten för transaktionen. Ett taktiskt val för tidpunkt avseende överförande av 
tillgång från styrelse till nämnd för exempelvis kajområden behöver identifieras.   

På motsvarande sätt blir frågan aktuell kring den del av kaj som Higab äger och förvaltar 
och där fiskehamnen har sin verksamhet. Här pågår just nu ett arbete utifrån program för 
Fiskhamnen som byggnadsnämnden ihop med fastighetsnämnden, trafiknämnden, Higab, 
Göteborgs Hamn samt representanter för fiskbranschen som ingår som parter. Ett taktiskt 
val för tidpunkt avseende eventuellt överförande av tillgång från styrelse till nämnd för 
exempelvis för detta kajområde behöver även här identifieras. 

Därtill kommer även ett uppdrag som utgår utifrån Göteborgs Hamn AB hemställan om 
investering i ny färjeterminal vid Arendal/Ytterhamnarna, vilket avser möjliggöra en flytt 
av Stena Lines verksamhet från kajerna Masthugget och Majnabbe. Stadshus AB har 
tillstyrkt GHAB hemställan 2022-06-13 § 63 och översänt ärendet till kommunstyrelsen 
för vidare hantering. Kajerna Masthugget och Majnabbe som frigörs för annan 
användning ingår i pågående och kommande stadsutveckling. 

Klimatanpassning och högvattenskydd 
I handlingen Budgetförutsättningar 2023 lyfts följande och där kajer är en del av vad som 
omfattas i kommande arbete: ”Stadens klimatanpassningsarbete kommer att kräva 
betydande åtgärder och investeringar under kommande år. Omfattning och åtgärdsinsatser 
är främst konkretiserade inom översvämningsrisker orsakade i närtid av extrema väder 
som skyfall och ökad nederbörd samt på sikt även havsvattenhöjningar. 
Kommunstyrelsen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att under 2022 ta fram en 
klimatanpassningsplan som beskriver hur stadens verksamheter kan prioritera och hantera 
klimatanpassningsinsatser.  

Nationellt läggs ansvaret för klimatanpassningsarbetet i huvudsak på kommunerna men 
för att kunna genomföra klimatanpassningsåtgärder krävs att staten tar ansvar för 
finansiering, utvecklar lagstiftning som stödjer klimatanpassningsarbetet samt utvecklar 
övergripande nationella strategier och samordning.  

Länsstyrelsen ställer krav på att kommunen kan visa på konkret planering av skydd för 
översvämningsrisker för att detaljplaner ska kunna tillstyrkas. Genomförande av 
högvattenskydd är en förutsättning för Älvstadens utbyggnad och andra låglänta 
områdens stadsutveckling.  

Plan- och bygglagstiftning 2018 ställer krav på kommunerna att hantera klimatanpassning 
i översiktsplanen vilket kommunen hanterat i Förslag till översiktsplan för Göteborg med 
tillägg för översvämningsrisker. Enligt inriktningsbeslut i Förslag till översiktsplan för 
Göteborg med tillägg för översvämningsrisker ska dagvatten- och skyfallsåtgärder samt 
högvattenskydd vara genomfört till 2035–2040 till en uppskattad kostnad om trettio 
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miljarder kronor. Finansieringsmodeller och utbyggnadsplaner för genomförandet av 
dagvatten- och skyfallsåtgärder samt högvattenskydd håller på att utvecklas”. 

Ny organisation för stadsutveckling 2023 
Kommunfullmäktige tog 2021-11-25 § 13 beslut om att genomföra en förändring av 
Göteborgs Stads organisation inom stadsutveckling vilket omfattar så väl planering, 
genomförande och förvaltning – Ny organisation för stadsutveckling 2023. Det kommer 
att inrättas fyra nya nämnder med ansvar för fysisk planering (inklusive strategisk 
planeringsfunktion), exploatering, genomförande och förvaltning kopplat till mark 
respektive genomförande och förvaltning kopplat till byggnader. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16 § 5 om reglementen för nya nämnder i 
stadens organisation för stadsutveckling. I samband med detta namngavs de fyra 
nämnderna enligt följande: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden, 
Stadsmiljönämnden, Stadsfastighetsnämnden. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Genom ny nämndorganisation för stadsutvecklingen hanteras en stor del av frågan om 
fördelning av ägande- respektive förvaltarskap av stadens icke kommersiella kajer. Sedan 
tidigare är de delar av kajer som anses kommersiella ianspråktagna av Göteborgs Hamn 
AB, vilket avser kajerna för storskalig godshantering, färjetrafik och kryssning. 
Ägandeskapet för icke kommersiella kajer tillförs genom ny nämndorganisation för 
stadsutveckling till exploateringsnämnden. Med motsvarande logik tillförs förvaltarskap 
av kajer och vattenområden till stadsmiljönämnden. Samordningen kommer att ske i 
etapper och bedömningen är att ny nämndorganisation för stadsutvecklingen omhändertar 
merparten av uppdragets fråga, att slå fast ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av 
stadens kajer, från årsskiftet samt att resterande kajer hos Älvstranden och Higab överförs 
när det bedöms som en lämplig tidpunkt. Stadsledningskontoret bedömer att dessa 
principer med färre parter kan få till stånd en effektivare och tydligare bild än den som 
råder enligt dagens fördelning av ägandeskap och förvaltning av stadens kajer.  

Föreslagna principer över ägande- och förvaltarskap för Göteborgs stads kajer fastslås 
enligt förslag i punktlista nedan: 

• Göteborgs kommersiella kajer ska ägas och förvaltas av Göteborgs Hamn AB 
• Göteborg icke kommersiella kajer ska äga av exploateringsnämnden i ny 

organisation för stadsutveckling 
• Förvaltarskap för Göteborgs icke kommersiella kajer omhändertas av 

stadsmiljönämnden i ny organisation för stadsutveckling 

Utöver att ägandeskapet och förvaltarskapet fördelas genom ny organisation för 
stadsutveckling ser stadsledningskontoret ett behov av att staden formar en strategi för 
hur stadens kajer och vattenområden ska användas. Bedömningen är att det bör utföras av 
stadsbyggnadsnämnden, i samråd med ägare av icke kommersiella kajer samt nämnd för 
ansvar för förvaltning av stadens mark. Göteborgs Hamn AB, som ägare av stadens 
kommersiella kajer ska naturligtvis höras i ett sådant arbete. I GHABs tidigare 
utredningar finns medskick som bör omhändertas i arbetet med en sådan strategi. 
Exempelvis har frågan om att få till stånd en paradkaj, för vattenburna evenemang och 
fartygsbesök, aktualiserats i tidigare utredningar som GHAB genomfört. Ytterligare en 
fråga som kommer att behöva beaktas i en strategi för att utpekande av 
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användningsområden för stadens kajer är exempelvis var eventuell yta för husbåtsplatser 
är lämplig. Stadsledningskontoret samordnar just nu en utredning om att se på 
möjligheter för att få tillstånd fler husbåtsplatser enligt uppdraget som gavs i KS 2021-
11-24 § 919. Resultatet av denna utredning behöver omhändertas i det fortsatta arbetet 
med en strategi för kajerna och dess användning. 

I denna och i tidigare genomlysningar har det framkommit att det ligger en stor 
underhållsskuld behäftad med skötsel och underhåll av stadens kajer. Nivåerna på 
insatserna behöver anpassas till det användningsområde som respektive kaj pekas ut att 
ha eller planeras att få. Exploateringsnämnden i samverkan med stadsmiljönämnden 
föreslås få ett uppdrag att genomlysa och återkomma med en redovisning av den 
ekonomiska bilden till kommunstyrelsen. Denna genomlysning ska förhålla sig till den 
strategi som föreslås tas fram för att beskriva stadens användning av kajer och 
intilliggande vattenområden. Vidare att vid överföring av kaj som ägs av bolagsstyrelse 
till nämnd utreda, analyser och konsekvensbeskriva vilka transaktionskostnader samt 
redovisnings-och skattemässiga effekter som uppstår. Till detta kommer kostnader för 
högvattenskydd att behöva adderas och berörda ägare och förvaltare behöver skapa en 
samordning mellan renoveringsinsatser och genomförande av högvattenskyddet. Ett annat 
område där samordning mellan respektive part är nödvändig är vid muddring av 
vattenområden för att exempelvis hitta uppläggningsplats och omhändertagande av 
sediment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Bilaga 1 

 

 

Utdrag ur kommunfullmäktiges budet 2022 för Göteborgs Stad 

 

 

 

Uppdrag från kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och 
Göteborgs Hamn AB, utreda ett ändamålsenligt ägar- och förvaltarskap av 
Göteborgs kajer. 

 



hanjoh0713
Textruta
Göteborgs hamn tycker inte det är lämpligt att använda kajen vid Röda sten då passagen i älven blir allt för smal. 

hanjoh0713
Pil

hanjoh0713
Textruta
Göteborgs hamn kan inte få loss kajplats på Tysklandsterminalen. Samtidigt är fiskhamnen och dess pir i mycket dåligt skick. (Förvaltas av Higab) 
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Pil

hanjoh0713
Pil
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Textruta
Eriksberg troligtvis stort motstånd från boende om Betelskeppet läggs här. Pirerna är Älvstrandens och platserna är tänkt att byggas upp och fungera som kulturbåtshamn. 

hanjoh0713
Textruta
Park- och naturs kaj i Sannegården. Platsen skulle troligtvis möta stort motstånd om Betelskeppet läggs här.

hanjoh0713
Textruta
Staden driver ett mål mot konkursboet för Dammen (Cityvarvet) kring förorenade massor och om vem som har sanerings- ansvaret. Detta gör att stora delar av Cityvarvet kommer vara låst för en lång tid framåt.

hanjoh0713
Textruta
Linbanans stöd kan vara i konflikt med befintligt färjeläge Lindholmen. Samtidigt projekteras det för en ny flytbrygga vid Lindholmspiren som väntas klar 2020.  

hanjoh0713
Textruta
Ny eventuell plats för Betelskeppet. Älvstranden för samtal med Länsstyrelsen. TK för samtal med SBK. 

hanjoh0713
Textruta
Nytt färjeläge, Pumpgatan. Önskas tas i drift 2019. 

hanjoh0713
Textruta
TK har arrendeavtal med fastighetskontoret för kajplats för Betelskeppet. Verksamheten fick nyligen avslag på bygglovet, däremot kvarstår kajplatsen men då utan verksamhet.

hanjoh0713
Textruta
Älvstranden har sagt upp alla kontrakt i Frihamnen inför projektering och byggnation. Den inre bassängen vid Lundbykajen kommer tjäna som student/företag/flykting-boende. Hela hamnbassängen kommer beröras.  Kvarstår gör ett kontrakt med Brand Spot till 2020 (Volvo Ocean Race).

hanjoh0713
Textruta
Hisingsbroprojektet skall bygga två nya väntlägen för fritidsbåtar på var sin sida om bron. Byggnationen skall vara klar 2019. Samtidigt vill TK flytta ut Lilla Bommens färjeläge till operahörnet.  

hanjoh0713
Textruta
Gasverkskajen är ej lämplig som alternativ för Betelskeppet, då det finns ett avkapat påldäck precis under botten. Detta medför att fartyget skulle få skador vid lågvatten.  

hanjoh0713
Textruta
Betelskeppets nuvarande placering ligger innanför Hisingsbrons projektområde. Fartyget måste flyttas! Övriga Gullbergskajen är ej lämplig pga av bullerstörningar. Samtliga boendebåtar har sagts upp. 

hanjoh0713
Textruta
Packhuskajen skall byggas om av PoNf. Byggtid 2018/2019 Byggnation kommer ske i två etapper. (Platsen har även varit aktuell för utskeppning av massor)

hanjoh0713
Textruta
Etapp 2, SkeppsbronProjektering pågår. 

hanjoh0713
Textruta
Älvstranden projekterar för Järnvågen. Byggnation kommer starta 2018. Västlänken hade också gärna sett platsen för utskeppning av massor. Rosenlunds flytbrygga ligger kvar tillsvidare, eventuellt flyttas till nytt läge vid pumpgatan.

hanjoh0713
Textruta
Amerikakajen används av Göteborgs hamn för kryssningsfartyg, flott- och andra besökande. I övrigt Stena Line. 
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Textruta
Området undersökt av fastighetskontoret som möjlig plats för utskeppning av massor. Samma sak har även tidigare gjorts på Gasverkskajen som inte visade sig lämplig. 
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Textruta
När Lindoholmspirens nya flytbrygga är klar flyttas den befintliga till Västra Eriksberg. Redan idag är denna med i planen.  

hanjoh0713
Pil
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Textruta
Två nya dykdalber samt laddstation för ny elfärja skall projekteras och byggas. Laddläge skall vara klart hösten 2018. 
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