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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda
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Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med
Byggnadsnämnden, Grefab och andra relevanta nämnder och
bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser vid Göteborgs kajer
samt på lämpliga kommunala småbåtshamnar (med husbåt avses
framförbara fartyg och skutor, ej lådformade, flytande Attefallshus).
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med
Byggnadsnämnden och andra relevanta nämnder och bolag
översiktligt utreda kravsättning på fartyg, nyttjanderätt och
tillhandahållande rörande permanenta husbåtsplatser i Göteborg
(enligt nedanstående exempel).
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med relevanta
nämnder och bolag, inhämta samt utreda önskemål och synpunkter
från boende och verksamheter angående husbåtar vid Göteborgs
kajer.

Yrkandet

Göteborgs närhet till havet och hundratals år av sjöfart har satt en tydlig prägel
på staden. Den har länge förknippats med sjöfart, fiske, varv och maritim
verksamhet som i många generationer format hamnmiljön och dess olika
arbetsplatser.

Efter många år av bebyggelse, industrialisering och utveckling, har närheten till
vattnet förändrats. Varven och stora delar av de tidigare verksamheterna i
hamnområdet har försvunnit.
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Den tidigare prägeln har stöpts om, men ett arbete pågår att åter ge
göteborgarna och stadens besökare en tydlig närhet till maritim miljö. Att skapa
permanenta husbåtsplatser bidrar till att återställa delar av den förlorade
stadsbilden och är ett stort steg framåt för att ge allmänheten tillgång till vattnet
och kajpromenaderna med tydlig prägel av Göteborg.
En husbåt behöver avloppstömning, tillgång till dricksvatten, elanslutning,
källsortering och brevlåda. Detta ställer krav på både stad och de boende.
Fartygen ska bidra till stadsbilden på ett positivt sätt, vara i gott skick, klara de
allmänna kraven på fritidsbåtar och kraven på brandskydd och avlopp.

Exempel:
Kravsättning på fartyg, tillhandahållande och nyttjanderätt.
Krav på fartyg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fartyget ska bidra till hamn-/stadsbilden på ett positivt sätt.
Fartyget ska ge allmänheten ett gott visuellt intryck.
Fartyget har en tydlig maritim prägel och ger ett sjömansmässigt intryck.
Ordning och reda råder på däck och på kajplanet.
Fartyget är väl underhållet och i gott skick.
Fartyget uppfyller alla gällande krav från Staden/Hamnen/Relevant
instans.
Maximal tillåten fartygslängd samt bedömning baserad på fartygets
belastning på kätting och bojstenar.
Fartyget måste ha en brandskyddsbeskrivning. Bland annat måste det
finnas brandsläckare och brandlarm med ljud- och ljussignal på däck.
Fartyget måste klara av att pumpa allt svart- och gråvatten med en LPSpump (Low Pressure Sewer eller tryckavloppssystem).
Förtöjningsgods för stävförtöjning.
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•

Fartygets lämplighet som bostad, till exempel ur brand- och
säkerhetsaspekt ansvarar fartygsägaren för.

Teknik Staden/Hamnen/Relevant instans tillhandahåller
•
•
•
•
•

Vatten och avlopp vid varje kajplats
Brandskåp med släckutrustning på kajen
Avfallsanläggning med källsortering på kajen
Brevlådor i form av fastighetsboxar
Bojar och bojsten

Nyttjanderättsavtal
•
•
•
•
•

Ett nyttjanderättsavtal skrivs med varje kund.
Upplåtelsens huvudsakliga syfte är kajplats för fritidsskutor där boende
också är tillåtet.
Detta innebär att något besittningsskydd inte erbjuds för kajplatsen.
En kajplats kan aldrig överlåtas.
Deposition till fond att användas i händelse av att fartyget sjunker.

Beslut om att fartyg uppfyller kriterierna fattas av Staden/Hamnen/Relevant
instans. Fartygsägare vars fartyg inte godkänns får tillbaka ansökan med uppgift
om brister eller vad som saknas. I de fall brister bedöms kunna åtgärdas inom
rimlig tid medföljer även ett datum för när dessa ska vara åtgärdade.
Ombesiktning ska också ske inom denna period.
Staden/Hamnen/Relevant instans kan återkalla godkännandet om man anser att
fartyget inte längre uppfyller kriterierna. Dock föregås ett återkallande av ett
meddelande från Staden/Hamnen/Relevant instans för att fartygsägaren ska ha
möjlighet att utföra åtgärder för förbättring. Stora krav ställs på ordning och reda,
underhåll och skick.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-10-01
Diarienummer 1595/20

Handläggare
Hans Linderstad
Telefon:031-368 04 63
E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se

Redovisning av uppdrag att utreda
möjligheter för fler husbåtsplatser i Göteborg
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2021-01-27 § 70 till stadsledningskontoret att
utreda möjlighet för fler husbåtsplatser, med vad som framgår av stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, antecknas och förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens beslutade 2021-01-27 § 70 i enlighet med yrkande från M, L, C, V
och MP att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden
och andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta
husbåtsplatser på några utpekade platser – Marieholm, Sannegårdshamnen, Grefabs
hamnar.
Utredningen pekar på att Marieholm i dagsläget inte är lämpligt på grund av störningar
från omgivningen. I en framtida skyddande exploatering kan det vara tänkbart för
husbåtsplacering i hamnen men kan då vara i konflikt med andra tänkbara användningar
av hamnen.
Förutsättningarna för husbåtar vid Sannegårdshamnen har inte förbättrats sedan analysen
för tio år sedan då byggnadsnämnden beslöt att inte gå vidare planering för husbåtar där.
Grefab pekar på en möjlighet att skapa en ny brygga eller pir för husbåtar i Björlanda
Kile. I övriga hamnar är efterfrågan på småbåtsplatser så stor att det inte är lämpligt att
placera husbåtar där.
Utredningen har också översiktligt analyserat andra lägen. Främst Klippan, Färjenäs och
Frihamnen kan vara utvecklingsbara. Det kan också finnas behov av en mer övergripande
analys av prioritering av olika användningar av älvstränderna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

De ekonomiska aspekterna handlar främst om två delar
•
•

Skapande av infrastruktur för att kunna placera en husbåt vid pir eller kaj
Investering i själva husbåten och dess driftkostnad

Vad beträffar den första punkten konstaterar utredningen att det i dagsläget inte finns
någon kommunal kaj eller pir som är anpassad till husbåt, varför en investering krävs.
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Om man ska gå vidare i processen behöver dessa kostnader mer analyseras. Rimligen
kommer denna investering att täckas genom avgifter från nyttjarna.
Husbåtar, som kan tänkas passa för permanent boende, finns att köpa på marknaden för
cirka 2 miljoner och uppåt. Å andra sidan förekommer också husbåtar som är byggda på
ett äldre skrov med mycket eget arbete och som därmed inte kräver lika stor ekonomisk
insats. Driftkostnaden för en husbåt är högre än en vanlig bostad. Detta beror dels på att
vissa kostnader tillkommer såsom bottenrengöring, dels att försäkrings- och
kapitalkostnaden kan vara högre än för en vanlig bostad.

Bedömning ur ekologisk dimension

De eventuella placeringar som diskuteras är redan idag i exploaterade vattenområden.
Påverkan på natur och miljö bör därför vara begränsad.

Bedömning ur social dimension

Husbåtsboende kommer att vara en annorlunda boendeform. Vilka som attraheras av
denna är svårt att uttala sig om. En hypotes är att boendet är mest intressant för
småhushåll utan mindre barn. Centralt placerade husbåtar bör också vara intressanta för
studerande, särskilt om upplåtelse kan ske med hyresrätt. Husbåtar på marknaden är
utrustade relativt exklusivt i ett modernt formspråk, något som kan locka en mer köpstark
kategori.
Husbåtar placerade i hamnmiljö kan bidra till att befolka områden som normalt är
folktomma. I utredningen utpekas en vintertom hamn (Björlanda) och ett kvällstomt
verksamhetsområde (Marieholm) som tänkbara placeringar, men samtidigt ska det
framhållas att dessa inte är trygga miljöer ur boendesynpunkt.

Bilagor
1.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 §70, samt yrkande från
M, L, C, V och MP

2.

Grefab styrelses handlingar 2021-02-03 § 12
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Ärendet

Kommunstyrelsens beslutade 2021-01-27 § 70 i enlighet med yrkande från M, L, C, V
och MP att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden
och andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta
husbåtsplatser på några utpekade platser – Marieholm, Sannegårdshamnen, Grefabs
hamnar.
Stadsledningskontoret redovisar i detta tjänsteutlåtande ett antal slutsatser, efter
samarbete med främst stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Grefab.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade 2021-01-27 § 70 i enlighet med yrkande från M, L, C, V
och MP:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta
husbåtsplatser på de nya kajerna i Marieholm.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda om programhandling Dnr
0428/08 går att använda för att återuppta planerna på husbåtsplatser i
Sannegårdshamnen. Allmänhetens tillgång till kajstråk och grönområden ska särskilt
beaktas.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Grefab och andra relevanta
nämnder och bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser på lämpliga kommunala småbåtshamnar.
I yrkandet framgick att husbåtar kan ge möjlighet för boende i ett centralt läge och bidra
till att skapa levande och arkitektoniskt spännande stråk längs med vattnet. Inrättande av
platser för husbåtar bör också användas som ett sätt att komplettera en befintlig stadsdel
för att skapa balans avseende upplåtelseformer.
Husbåtar – en annorlunda bostad
Begreppet husbåt står för en rad olika typer av boendeform. Det man först tänker på är en
liten ”villa” placerad på till exempel en betongpråm och som ligger på en fast plats. Men
husbåt kan också var en ombyggda fraktpråm, som förvandlats till bostad. I Tyskland,
Nederländerna och England till exempel är det inte ovanligt att motorn är kvar så att det
blir ett fartyg som sommartid kanske åker kring i de europeiska kanalsystemen. En del av
det boende som yrkandet pekar mot sker också i dag i normala segel- eller motorbåtar,
som ligger i hamn (dock ej Grefabs hamnar) hela eller stora delar av året.

Denna analys koncentreras på den förstnämnda typen, ”villan” på en betongpråm eller
annan flytponton.
På svenska marknaden finns att köpa sådana husbåtar med en boendeyta från cirka 20 till
60 kvm och med inköpskostnader på runt 2 miljoner och uppåt. Om man vill prova hur
det är att bo så, kan man hyra en husbåt liggande vid Klippan eller Ringön.
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Exempel på en typ av husbåt som finns på marknaden
En planläggning för husbåt med permanent boende behöver beakta de kvaliteter som i
övrigt anses att ett boende behöver. Det vill säga tillgång till viss service, skola,
begränsning av störningar och skydd mot risker.
Tekniska och juridiska förutsättningar
Husbåtar som bostad kräver:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabil förtöjning i lugnt läge.
Möjlighet att koppla in sig på stabil elförsörjning
Möjlighet till kommunalt vatten och avlopp.
Sophantering
Vinterväghållning
Tillgänglighet
Utrymningsmöjlighet godkänd av Räddningstjänsten
Parkering
Postadress
Tillgång till viss service

De flesta av dessa punkter kan man tekniskt ordna, det handlar då mer om hur mycket det
får kosta. Vad gäller övrig service som kollektivtrafik, förskola eller störningar är det
rimligt att betrakta husbåtsboende som vilken boendeform som helst och med de krav och
önskemål som i övrigt ställs på en bostad. Men naturligtvis kan det tänkas att husbåt inte
är attraktivt för småbarnsfamiljer. Krav på barnomsorg i närheten kan därför prioriteras
lägre. För husbåtar gäller dock samma krav på tillgänglighet och miljömässiga
uppvärmningssystem med mera som för bostäder på land.
Enligt definition av en byggnad i PBL kan en konstruktion placerad på en viss plats i
vatten vara en byggnad. Det innebär att en fast förankrad husbåt varaktigt placerad är en
byggnad som kräver bygglov. Det innebär också att den ska vara i enlighet med
planbestämmelser, vilket betyder att en detaljplan, som tillåter husbåten, behövs. I
samband med planupprättandet aktualiseras strandskyddet och prövning av upphävande
av detta.
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Husbåtarna kan upplåtas på flera olika sätt, precis som ordinära boendeformer på land. De
alternativ som kan vara aktuella för husbåtar är äganderätt, tomträtt eller bostadsarrende.
Oavsett vilken upplåtelseform som väljs ska utseende och andra krav på båten regleras i
detaljplan och i bygglov.
Äganderätt och tomträtt — avstyckade fastigheter
Den mest långtgående upplåtelsen, äganderätt, innebär att man avstyckar särskilda
fastigheter för varje husbåt. Det är dock endast möjligt att avstycka fastigheter som är
varaktigt lämpade för sitt ändamål, varför planstöd genom detaljplan är en förutsättning
för denna upplåtelseform. Vattenfastigheterna säljs till individuella köpare och övergår i
privat ägo. De avstyckade fastigheterna kan även upplåtas av kommunen som tomträtt.
Fördelen med att avstycka fastigheter är att det blir möjligt att pantsätta och belåna
fastigheten.

För gemensamma ytor och anläggningar kan gemensamhetsanläggning bildas.
Bostadsarrende
Ett vattenområde kan upplåtas med bostadsarrende till en husbåtsägare. Ett annat
alternativ är att upplåta både mark- och vattenområde till en förening. En förutsättning är
då att föreningen i sin tur upplåter området med bostadsarrende till medlemmarna
(husbåtsägarna) i föreningen, liknande kolonistugeföreningar. Inom landområdet kan
gemensamma anläggningar finnas såsom byggnad för miljö- och sophantering och
parkering. Föreningen sätter gemensamt upp vilka regler som ska gälla inom föreningen.

Bostadsarrende innebär troligen sämre möjligheter för belåning och finansiering av ett
husbåtsprojekt, samtidigt som det blir något flexiblare och lättare att förändra
mark/vattenanvändningen i framtiden. Staden bibehåller ju då kontrollen över
markägandet.
Avtal om bostadsarrende ska träffas för viss tid, minst fem år, eller för arrendatorns
livstid. Bostadsarrende är förenat med besittningsskydd i form av en rätt till förlängning
av arrendeavtalet vid arrendetidens utgång. Besittningsskyddet kan brytas till exempel
genom en planändring.
En fråga som - om man går vidare - behöver analyseras, är i vilken form staden ska
engagera sig. Det kan ske genom att med detaljplan skapa möjlighet och bygga fram
teknisk försörjning. Det kan därutöver också ske genom att engagera något av stadens
byggande bolag för att också skapa boendet.

Läget vid Marieholm

I samband med att Marieholmstunneln byggdes, anlades också en kajkonstruktion ovanpå
den. Tanken med kajerna var främst att skapa en möjlighet till stadsutveckling i området.
I detaljplanebeskrivningen anges att hamnbassängen med omgivande mark i framtiden
kan tillåtas för hamnverksamhet med tillhörande enkla byggnader. Detta med syfte att
skapa en levande maritim miljö vid vattnet. Byggnader för service som kafé eller
restaurang får uppföras för områdets behov. Vid hamnbassängerna kan även publika
byggnader uppföras för besökande.
Kommunen har en långsiktig ambition att göra älvstränderna mer tillgänglig för
allmänheten, något som till exempel framgår av Älvstadsvisionen. I Marieholmsområdet
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är denna möjlighet begränsad. På Marieholmssidan avsattes därför i detaljplanen del av
kajerna för allmän plats. Långsiktigt planeras för en omvandling av Marieholm till en
blandad stadsbebyggelse. Fastighetskontoret har därför påbörjat en förberedande
planering för att finna lämpligt markutnyttjande.
I detaljplanens planbeskrivning illustreras tankarna med en idéskiss.

Visionsbild från planbeskrivningen Marieholmstunneln (Östra Marieholm)
I dagsläget finns inte dessa byggnader, som kan utgöra skydd mot omgivande buller- och
säkerhetsproblem. Hamnytorna är i dagsläget exponerade för såväl buller som risk från
omgivande väg- och järnvägsnät. I närheten finns både E 45och Bohusbanan där det sker
transport av farligt gods. Även på älven går båtar med farligt gods. Intill hamnbassängen
ligger Stena Metall med hantering av visst farligt gods. Bullernivåerna i dagsläget är
höga, då inget begränsande skydd finns mot Marieholmsmotet.
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I både den nuvarande och den kommande översiktsplanen har området betraktats som ett
verksamhets-/företagsområde. I det översiktsplaneförslag som nu behandlas i
byggnadsnämnden, står:
Rekommendation
I företagsområden ska en variation av verksamheter som behöver utvecklas i egen takt
utan direkt kontakt med bostäder eftersträvas.

Vid lokalisering av nya verksamheter till dessa områden ska verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan prioriteras. Detta gäller exempelvis kreativa näringar, lager,
tillverkning med tillhörande försäljning, mindre kontorsverksamheter med få anställda,
service, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Områdena kan också behövas som
logistikhubbar för att försörja den lokala konsumentmarknaden.
Företagsområdena skiljer sig åt och inom vissa områden kan även andra typer av
verksamheter tillåtas. Inom flera av områdena finns dock störande, ibland
tillståndspliktiga verksamheter med skyddsavstånd. Nya verksamheter och funktioner ska
anpassas efter dessa.
Ett antal husbåtar kan alltså sägas peka i annan riktning än vad översiktsplanens
föreslagna rekommendationer säger. Husbåtar kan vara en begränsning i vad som kan
tänkas bli för typ av exploateringar av verksamheter i närområdet.
Marieholmshamnen kan vara en möjlig plats för evakuering av båtar från till exempel
Drömmarnas kaj vid Gullbergs Strand eller från Ringökajerna när de behöver renoveras.
Som en ytterligare komplicerande faktor kan också nämnas att den yttre delen av hamnen
kan behövas som tillfällig angöringsplats för älvtrafiken om broöppning vid järnvägsbron
krånglar.
Grefab har i december 2020 blivit kontaktade om intresse för att anordna en småbåtshamn
i Marieholm. Efter utredning behandlades frågan i Grefabs styrelse 2021-02-03. Beslutet
blev att man bedömde läget som alltför långt från älvmynningen och skärgården för att
vara intressant (bilaga 2).
Motsvarande kajanläggning som i Marieholm har också byggts ovanpå
Marieholmtunnelns tak på Ringösidan. På Ringön ligger den ännu närmare Bohusbanan.
Det är troligt att husbåtar vid planläggning bedöms som alltför nära med tanke på
riskaspekten. Läget är också och ännu mer avlägset från service och kollektivtrafik än på
Marieholmssidan..

Läget vid Sannegårdshamnen

Byggnadsnämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag i maj 2010 att ta fram och
samråda kring ett program för Sannegårdshamnens yttre del. Programförslaget innebar ett
förslag om placering av husbåtar i Sannegårdshamnen utanför den bro som finns där.
Programförslaget diskuterade utöver frågan om hur cirka tio husbåtar kan placeras även
behovet av friytor för rekreation, allmänhetens tillträde till kajerna, utsiktsproblematik,
störningar från båttrafiken mm. De flesta remissinstanser, sakägare och boende i området
invände kraftigt mot att lägga flytande bostäder i Sannegårdshamnen.
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Illustration från stadsbyggnadskontorets planutredning 2010
Stadsbyggnadskontoret bedömde att de aspekter rörande kulturmiljö, farledens funktion,
det utsatta läget, risk för privatisering, parkerings- och trafikfrågor, segregation och
utsiktsproblematik som tas upp i yttrandena sammantaget vägde tyngre än det ytterst
ringa tillskottet av bostäder som föreslogs och ansåg att husbåtar därför inte bör tillåtas i
hamnens yttre del. Byggnadsnämnden beslöt därefter att avbryta programarbetet.
I uppdraget från kommunstyrelsen ingick att nu se om det i dag görs en annan
bedömning. Allmänhetens tillgång till kajstråk och grönområden ska särskilt beaktas.
Stadsledningskontoret har inte gjort någon formell remissrunda utan har diskuterat frågan
med närmast berörda förvaltningar.
Stadsledningskontoret konstaterar att det tidigare planprogrammet ger en bra bild av
förutsättningarna i området kring markförhållanden, möjligheter till lämplig placering och
kring de konflikter som finns. Samrådsredogörelsen redogör tydligt för de invändningar
som fanns – och som bekräftas genom kontakterna - fortfarande finns.
Några skillnader från situationen för tio år sedan kan konstateras. Sedan dess har
ytterligare bostäder och kontor tillkommit på Eriksberg och Lindholmen och kajstråket
används ännu mer idag. Stadens arbetar på många håll med att främja att göteborgaren
kan komma närmre vattnet. Här kan också konstateras att park- och naturnämnden har
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

8 (13)

fått ett uppdrag i kommunens budget att värna stadens närhet till vatten. Anordnande av
husbåtar i detta läge kan sägas gå i annan riktning. Frågan om skydd mot högre havsnivå
har ytterligare accentuerats. Om man behöver bygga murar eller vallar i så trånga lägen
som vid Sannegårdshamnen kan detta påverka tillgänglighet till eventuella husbåtar.
Bedömningen av behovet av parkering har förändrats, varför diskussionen om
parkeringsproblematiken möjligen har minskat.

Lägen i Grefabs hamnar

Grefabs hamnar är utrustade för huvudsaklig nyttjande av bryggor mellan 15 april och
31 oktober. Bryggorna har vattenslangar vid vattenposter och 6 A uttag tillgängliga till
platserna. Varje plats har inte eget uttag eller egen vattenslang. I hamnområdet finns
container för hushållsavfall.
Inom Grefabs hamnområden finns parkeringsplatser med varierande tillgång. Några
hamnar, Lindholmen, Eriksberg, Styrsö och Rosenlund saknar parkering helt. I
Saltholmen och Killingsholmen finns endast ett fåtal parkeringsplatser. Hinsholmskilen,
Fiskebäck, Torslanda Lagun och Björlanda Kile har relativt gott om platser för parkering.
Tillgången på platser speglar med några undantag möjligheten att ta sig till hamnarna
med kollektivtrafik.
Av utrymningstekniska skäl tillåter inte Grefab boende i båtar. Kostnaden för den ökade
servicen med till exempel tvättstuga och samlingslokaler skulle dessutom initialt belasta
samtliga kunder.
Grefab vinterhåller inte bryggorna i hamnarna men röjer undan snö för att skapa
möjlighet för kunder att se till sina båtar under vintermånaderna.
De ytor som under sommaren används för parkering tjänar som uppställningsyta vintertid
vilket starkt begränsar parkeringsmöjligheterna i samtliga hamnar under månaderna
oktober till maj.
Ett begränsat antal platser för husbåtar skulle enligt Grefab kunna erbjudas i Björlanda
Kile om eltillgång och VA byggs ut så att det klarar av att vara inkopplat året runt, i alla
temperaturer. Björlanda Kile är den hamn som tack vare sin storlek skulle kunna erbjuda
möjligheter för parkering och övrig kringservice. Här är också köerna för att erhålla en
båtplats korta. Grefab bedömer att en husbåtsetablering därmed inte ska påverka vanliga
båtplatsanvändare och kötiderna i allt för stor omfattning.
För att skapa platser för husbåtar behöver någon brygga rivas och ersättas med en för
ändamålet lämplig brygga. Anläggningen behöver även kompletteras med
gemensamhetsutrymmen med eventuell tvättstuga och samlingsrum.
Björlanda Kile ligger dock förhållandevis långt från service (butik, kollektivtrafik) som i
övrig planering anses viktig.
I uppdraget nämns också en fråga om permanenta gästhamnsplatser. Skillnaden mot det
som diskuteras ovan, uppfattar stadsledningskontoret handla om att det då handlar om
traditionella motor- eller segelbåtar som ligger på plats hela året. Sådant boende finns
inom vissa privata hamnar.
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Ett anordnade av sådana gästplatser säger sig Grefab inte ha möjlighet att erbjuda då det
inte, med undantag av Björlanda Kile, i någon hamn finns möjlighet att genom
omprioritering friställa platser för gästhamn. Grefab har 2021 drygt 4000 köande till
bolagets 7200 båtplatser. Gästhamnsplatser kräver bemanning och service, dusch,
livsmedel inom gångavstånd mm. Som ovan nämnts har Grefab i dagsläget inte öppet för
sådana resurser året runt.

Övriga undersökta lägen

I samverkan med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret har stadsledningskontoret
även gjort en analys om det finns ytterligare centrala lägen där husbåtar skulle kunna
placeras.

1.

Nya Varvet, 2. Färjenäs, 3. Klippan, 4, Rosenlundskanalen, 5. Lilla
Bommen, 6. Frihamnen, 7. Ringön, 8. Gullbergsvass

1

Nya Varvet

2

Färjenäs

3

Klippan

4

Rosenlundskanalen

5

Lilla Bommen

Kommentarer
Blandad bebyggelse. Privat ägo. Ingen gällande
detaljplan för området.
Utsatt läge för vind och vågor. Eventuell konflikt
med friluftsintressen -behöver samordnas med
planeringen av Färjenäsparken.
Privat markägande. Detaljplan anger småbåtshamn.
Övergripande analys behövs.
Kommunalt ägande. Riksintresse pga kulturvärden.
Husbåtar innebär privatisering av centrala kajer.
Konkurrens med andra användningar av kajen.
Hamnen ej detaljplanelagd. Vattenområde och
bryggor övervägande i privat ägo. Arbete med
Programarbete för Packhuskajen och Kanaltorget
pågår.
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10 (13)

6

Frihamnen

7

Ringön

8

Gullbergsvass

Programarbete har gjorts men just nu vilande.
Husbåtar har tidigare utretts och då bedömts som
olämpligt. Markägande kommunen genom
Göteborgs Frihamns AB.
Gällande detaljplan anger industri-, hamn- och
trafikändamål. Utvecklingsområde för framtida
blandstad. Kommunalt markägande upplåtet med
tomträtt.
Framtida utvecklingsområde för blandstad.
Markägande mestadels kommunen. Områdets
planering påbörjad.

De lägen med huvudsakligen kommunalt markägande där det verkar finnas vissa
möjligheter på kort sikt är Klippan, Färjenäs och Frihamnen.

Stadsledningskontorets bedömning
Marieholm
Stadsledningskontoret konstaterar att det är tekniskt möjligt, efter ett antal
kompletteringar, att placera husbåtar i hamnen. Men frågan är också om det är lämpligt.
Dels så strider platsen mot vad som staden i övrigt anser vara godtagbar miljö. Både
buller och riskaspekter talar mot placeringen. Dels så påverkar det möjligheter till en
utveckling av Marieholmsområdet i enlighet med översiktsplanens intentioner och
detaljplanens syfte att skapa möjlighet för vattennära verksamheter. Slutligen kan hamnen
behövas vid evakuering från andra kajområden.

Planering för husbåtar kräver en skyddande omgivande bebyggelse i enlighet med
idéskissen på sidan 6.
Sannegårdshamnen
De konflikter som var aktuella för tio år sedan kring allt från påverkan på riksintressen till
allmänhetens tillgång till närhet till vatten har snarast förstärkts. Ur teknisk synpunkt är
det dock möjligt att tillskapa husbåtsplatser genom en ny detaljplan om stadens prioriterar
detta.

Stadsledningskontorets bedömning är dock att det inte är lämpligt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta planarbete på nytt.
Björlanda Kile
Det krävs nyanläggningar för att skapa möjlighet till husbåtsplatser i Björlanda Kiles
hamn. Däremot finns det förhållandevis få konflikter i övrigt.

Stadsledningskontorets slutsats är, om detta alternativ är intressant att gå vidare med, att
Grefab bör få i uppdrag att utreda kostnader och andra konsekvenser för att skapa en ny
brygga med möjligheter till husbåtar. Utredningen om kostnader och övriga aspekter bör
innan beslut om genomförande redovisas till kommunstyrelsen / kommunfullmäktige.
Övriga lägen
Fastighetskontoret arbetar för närvarande med en översiktlig analys kring Färjenäs.
Området är ett intressant läge för stadsutveckling och där såväl färjetrafik från
Älvsnabben som ökade aktivitetsytor för rekreation diskuteras. I detta arbete kan frågan
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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om husbåtar kan tillföra området ytterligare kvalitéer, prövas. I samband med ett
Göteborgsinitiativ om en badanläggning pekade park- och naturnämnden på att en
framtida utveckling av strandzonen vid Färjenäsparken behöver prioritera att på parkens
villkor tillvarata de allmänna intressena framför ett enskilt intresse som ett kallbadhus.
Frihamnen är i ett planeringsläge där det finns flera oklarheter. Här finns idag
förhållandevis många meter kaj. Husbåtar har i tidigare utredningar utretts översiktligt
men bedömts som dyrt, ha tekniska svårigheter samt medföra privatisering av kajmiljöer.
Stadsledningskontoret vill aktualisera tanken på husbåtar igen och bedömer att detta i så
fall behöver tydliggöras i uppdrag till byggnadsnämnden och Älvstranden Utveckling
AB.
Allmänt kan konstateras att det mest framgångsrika sättet att planera för husbåtar
framöver ligger i de bostadsplaner som planeras med bostäder i kajnära lägen. Då kan
även husbåtsplatser beaktas.
I samtalen har stadsledningskontoret också noterat ett behov av en mer generell analys
hur älvsträndernas kajer ska hanteras. Utöver tidigare aktualiserade frågor som
marknyttjande, kajernas kvalitet och underhåll, skydd mot framtida havsnivåer kan nu
läggas till frågor som en allmän prövning av husbåtar. Göteborgs Hamn AB har också
pekat på att det finns en brist på kajlägen för fartyg i samband med flottbesök eller privata
större yachter. Husbåtar är en tänkbar användning på många platser där planering längs
älvstranden sker, men ska då ställas mot andra önskade utvecklingar. Detta behöver ske i
en samlad analys kring långsiktig användning av hela sträckan från Marieholm till
Älvsborgsbron. Frågor som kan behöva analyseras är till exempel platser för mindre
kryssningsfartyg, angöring för att klara tillfälliga störningar i båttrafik, framtida tänkbara
färjelägen, allmänhetens möjlighet till vattennära strövområde med mera.
En sådan eventuell analys behöver samordnas med det uppdrag som i budgeten getts till
park- och naturnämnden och trafiknämnden om en långsiktig strategi för att värna stadens
närhet till vatten. Park- och naturnämnden har också i Uppföljningsrapport 2 pekat på
behovet av en ”stadsmiljöplan” för de offentliga kajstråken längs älvstränderna. En sådan
plan kan enligt park- och naturnämnden konkretisera den strategiska planering som finns
i den nya översiktsplanen, i aktuella program och i detaljplaner samt visa på hur kajstråk
och offentliga platser vid vattnet inom det aktuella området kan förvaltas och utvecklas på
kort och lång sikt.
Fortsatt arbete
Stadsledningskontoret konstaterar att det i dagsläget inte finns någon plats där husbåtar
snabbt kan åstadkommas. Ytterligare analyser och planeringsåtgärder behöver ske.
Tänkbara åtgärder är att byggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder och Älvstranden Utveckling AB se på möjlighet att placera husbåtar inom
ramen för planeringen av Frihamnsområdet, att fastighetsnämnden får i uppdrag att
bevaka möjligheter till att etablera husbåtar i samband med planering längs älvstränderna
samt att Grefab får i uppdrag att utreda kostnader och andra konsekvenser av att skapa en
ny brygga för husbåtar i Björlanda Kile.
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En ytterligare mer generell insats vore att i en bred analys se på hur kajer och stränder
längs Göta älv långsiktigt kan användas. De olika behov som finns kan då prioriteras och
möjligheterna för husbåtar kan skapas i ett helhetstänkande.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-01-27

Reviderat yrkande från M, L, C, V och MP
särskilt yttrande KD angående att möjliggöra
för fler husbåtsplatser i Göteborg
§ 70, 1595/20
Beslut
Enligt yrkande från M, L, C, V och MP:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta
husbåtsplatser på de nya kajerna i Marieholm.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda om programhandling Dnr
0428/08 går att använda för att återuppta planerna på husbåtsplatser i
Sannegårdshamnen. Allmänhetens tillgång till kajstråk och grönområden ska särskilt
beaktas.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Grefab och andra relevanta
nämnder och bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser på lämpliga kommunala småbåtshamnar.

Tidigare behandling
Bordlagt den 16 december 2020, § 1094.

Handlingar
Yrkande från M, L, C, V och MP samt särskilt yttrande från KD den 22 januari 2021.
Yrkande från SD den 18 januari 2021.
Yrkande från D den 22 januari 2021.
Tilläggsyrkande från SD den 18 januari 2021.
Tilläggsyrkande från S den 22 januari 2021.

Yrkanden
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 18 januari 2021 och
tilläggsyrkande från SD den 18 januari 2021.
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande från D den 22 januari 2021.
Blerta Hoti (S) yrkar bifall till tilläggsyrkande från S den 22 januari 2021.
Emmyly Bönfors (C) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till yrkande från
M, L, C, V och MP den 22 januari 2021. Vidare yrkar Daniel Bernmar (V) avslag på
yrkande från SD den 18 januari 2021, yrkande från D den 22 januari 2021 samt
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tilläggsyrkande från SD den 18 januari 2021 och tilläggsyrkande från S
den 22 januari 2021.

Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena med undantag av tilläggsyrkandena och
finner att Emmyly Bönfors och Daniel Bernmars yrkande om bifall till yrkande från
M, L, C, V och MP bifallits.
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet
från SD och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från SD.”
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (10).
Jörgen Fogelklou (SD) röstar Nej (1).
Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) avstår från att rösta (2).

Propositionsordning
Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet
från S och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från S.”
Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (S), Jessica Blixt (D),
Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6).
Blerta Hoti (S), Marina Johansson (S) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (3).
Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och Jörgen Fogelklou (SD)
avstår från att rösta (4).

Protokollsanteckningar
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta
hade jag röstat Ja i båda omröstningarna.
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 22 januari 2021.

Reservationer
Jörgen Fogelklou (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena.
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Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret

Dag för justering
2021-02-24

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Yrkande

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet

Särskilt yttrande

Kristdemokraterna

2020-01-22

2.2.4

Yrkande angående att möjliggöra för fler
husbåtsplatser i Göteborg
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda möjligheterna till permanenta
husbåtsplatser på de nya kajerna i Marieholm.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med byggnadsnämnden och
andra relevanta nämnder och bolag översiktligt utreda om programhandling Dnr
0428/08 går att använda för att återuppta planerna på husbåtsplatser i
Sannegårdshamnen. Allmänhetens tillgång till kajstråk och grönområden ska särskilt
beaktas.
3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Grefab och andra relevanta
nämnder och bolag översiktligt utreda vilka åtgärder som krävs för att upplåta
permanenta husbåts- och gästhamnsplatser på lämpliga kommunala småbåtshamnar.

Yrkandet

Enligt Vision Älvstaden ska Göteborg utvecklas till en grönskande stad vid vattnet, en
ikon för grönt stadsbyggande där en hållbar livsstil uppmuntras. Vattnet ska vara
närvarande i stadsrummet, det ska vara en tillgång för alla.
Ett sätt att öppna upp stadsrummet mot vattnet är att möjliggöra för fler husbåtar i
Göteborg. Boendeformen ger stora möjligheter för människor att bo i ett centralt läge.
Husbåtar kan även bidra till att skapa levande och arkitektoniskt spännande stråk
längsmed vattnet, som kommer alla göteborgare till gagn och inte bara de som bor där.
Att inrätta platser för husbåtar bör också användas som ett sätt att komplettera en befintlig
stadsdel för att skapa balans avseende upplåtelseformer.
I dagsläget finns få antal husbåtar i staden. Det kommunala bolaget Grefab tillåter inte
helårsboende. Göteborgs gästhamn tar visserligen emot gästbesök men det går inte att bo
där vintertid. För den som vill bo i husbåt är möjligheterna begränsade till främst privata
kajer på Hisingen.
I andra städer är husbåtar en väsentlig del av stadsbilden. I London bor cirka 5 000 av
stadens invånare på Themsen. I Sausalito, Kalifornien lever en stor del av invånarna i
någon av stadens 400 husbåtar.
I samband med bygget av Marieholmstunneln byggs även kajer mot Göta Älv. Enligt
detaljplanen avsätts del av kajerna som allmän plats för att säkra en god tillgänglighet till
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älven. Långsiktigt planeras för en omvandling av Marieholm till blandad stadsbebyggelse
och hamnbassängen på denna sida är första steget i denna omvandling. Hamnbassängerna
kommer att ha hårdgjorda kajanläggningar som kan kompletteras med träbryggor. Vi tror
att platsen skulle kunna lämpa sig för permanenta husbåtsplatser för att bidra till den
blandade stadsbebyggelse som planeras och vill därför utreda frågan.
För ett antal år sedan tog stadsbyggnadskontoret fram en programhandling i syfte att
möjliggöra för husbåtar i Sannegårdshamnen. Planerna lades ned efter att vissa grannar
haft synpunkter på husbåtarnas placering. Detta är cirka tio år sedan och vår bedömning
är att många boende i området idag skulle uppskatta en mer levande stadsdel, som
husbåtar skulle innebära. Vi vill därför undersöka möjligheterna att använda den tidigare
programhandlingen till att gå vidare med planerna. Om det skulle vara möjligt att
återuppta planerna behöver utformning ske på ett sådant sätt att det inte upplevs som att
kajkanterna privatiseras utan att allmänhetens tillgång till vattnet, kajpromenaderna och
området grönområden kvarstår. Självklart behöver de boendes inflytande och synpunkter
fortsatt vara en del i en sådan process.
Utöver dessa åtgärder anser vi att Grefab bör ändra sina riktlinjer i syfte att möjliggöra för
ett antal permanenta husbåtsplatser på lämpliga småbåtshamnar.
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Bilaga 2 Protokoll Grefab styrelse 2021-02-03
GREFAB

PROTOKOLL Göteborgsregionens Fritidshamnar AB
Fört vid sammanträde med styrelsen för Grefab 2021-02-03
§ 12 Bryggor Marieholm
Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg redogjorde för förslag till skrivelse rörande bryggor i
Marieholm i enlighet med till kallelsen bilagd PM (Dnr 0005/21). Styrelsen förde en diskussion och
Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg svarade på frågor med anledning av styrelsens
diskussion. Styrelsen beslutade att översända PM:n som ett eget yttrande till Göteborgs Stadshus AB

GREFAB

PM till styrelsen
2021-02-03
Diarienummer
0005/21

Handläggare
Anders Söderberg
Telefon:031-3685803
E-post: anders.soderberg@grefab.se

Utredning övertagande av bryggor uppförda i
samband med byggandet av
Marieholmstunneln
Förslag till beslut
I styrelsen för Grefab:
Grefab översänder detta PM som ett eget yttrande till Göteborgs Stadshus AB

Sammanfattning
Vid ägardialog den 3 december 2020 uppkom fråga om bryggor som anlagts vid
mynningarna till Marieholmstunneln på båda sidor älven. Trafikkontoret hade veckan
före ägardialogen ställt frågan till Grefab muntligt om det fanns intresse och möjlighet att
ta över bryggorna. Redan vid ägardialogen svarade Grefab att anläggningen inte är
lämplig för fritidsbåtar.
Grefab fick i uppdrag ta fram en rapport som utvecklar resonemanget kring
anläggningens olämplighet som fritidsbåtshamn. Grefab fick dessutom i uppdrag att
undersöka hur bryggorna kommit dit och varför.

Ekonomiska konsekvenser
Bolaget har utifrån vad som framkommit hittills inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendenas principiella beskaffenhet
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan
BSG 2021-01-27.

Expedieras
Översändes till Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Stad

PM till styrelsen

Ärendet
Vid ägardialog den 3 december 2020 uppkom fråga om bryggor som anlagts vid
mynningarna till Marieholmstunneln på båda sidor älven. Trafikkontoret hade veckan
före ägardialogen ställt frågan till Grefab muntligt om det fanns intresse och möjlighet att
ta över bryggorna. Redan vid ägardialogen svarade Grefab att anläggningen inte är
lämplig för fritidsbåtar.
Grefab fick i uppdrag ta fram en rapport som utvecklar resonemanget kring
anläggningens olämplighet som fritidsbåtshamn. Grefab fick även i uppdrag att
undersöka hur bryggorna kommit dit och varför.

Beskrivning av ärendet
Vid ägardialog den 3 december 2020 uppkom fråga om bryggor som anlagts vid
mynningarna till Marieholmstunneln på båda sidor älven. Trafikkontoret hade veckan
före ägardialogen ställt frågan till Grefab muntligt om det fanns intresse och möjlighet att
ta över bryggorna. Redan vid ägardialogen svarade Grefab att anläggningen inte är
lämplig för fritidsbåtar.
Grefab fick i uppdrag ta fram ett underlag som utvecklar resonemanget kring
anläggningens olämplighet som fritidsbåtshamn. Punkterna nedan i detta PM är det
underlaget.
Att Grefab skulle driva bryggorna som småbåtshamn är mycket olämpligt av flera skäl:
1. Grefabs hamnar i älven Rosenlund, Eriksberg och Lindholmen är svårare att få
platserna belagda i än de kustnära hamnarna då förflyttning i hamnen ut till
skärgården upplevs lång och besvärlig. Marieholmsbryggorna är placerade
väsentligt längre in i hamnen.
2. Anläggningen i Marieholm är mycket gedigen med bryggor bättre lämpade för
större båtar.
3. Det saknas kollektivtrafik och möjlighet att tryggt parkera bil på båda sidor om
älven. Området i anslutning till bryggorna är industrimark och upplevs otryggt
på kvällar och helger.
4. Det finns idag ingen elektricitet och inget VA.
5. Grefab saknar med intäkter från kunder möjlighet att finansiera verksamheten,
om den är svår att belägga. Då kommer övriga kunder tvingas finansiera tomma
bryggor.
6. Efterfrågan för fritidsbåtsplats vid det här området bedöms mycket låg.
Hur har bryggorna kommit till och varför?
Trafikkontoret har i kontakt med Grefab svarat att de inte känner till bakgrund eller syfte
med etableringen av bryggorna. De lovade att utreda frågan och detta pågår nu. Kontakt
har tagits med bland annat Fastighetskontoret som svarat att deras bild inte är att
Trafikkontoret skulle förvalta anläggningen. Tanken har varit att en ny detaljplan för
området skulle tagits fram innan överlämning från TRV. Detta är inte genomfört. Men
Fastighetskontoret har lovat att ta tag i detta och återkomma så fort om möjligt i hur
staden kan gå vidare.
Göteborgs Stad

PM till styrelsen

Bolagets bedömning
Att Grefab skulle driva bryggorna som småbåtshamn är mycket olämpligt av flera skäl:
1. Grefabs hamnar i älven Rosenlund, Eriksberg och Lindholmen är svårare att få
platserna belagda i än de kustnära hamnarna då förflyttning i hamnen ut till
skärgården upplevs lång och besvärlig. Marieholmsbryggorna är placerade
väsentligt längre in i hamnen.
2. Anläggningen i Marieholm är mycket gedigen med bryggor bättre lämpade för
större båtar.
3. Det saknas kollektivtrafik och möjlighet att tryggt parkera bil på båda sidor om
älven. Området i anslutning till bryggorna är industrimark och upplevs otryggt
på kvällar och helger.
4. Det finns idag ingen elektricitet och inget VA.
5. Grefab saknar med intäkter från kunder möjlighet att finansiera verksamheten,
om den är svår att belägga. Då kommer övriga kunder tvingas finansiera tomma
bryggor.
6. Efterfrågan för fritidsbåtsplats vid det här området bedöms mycket låg.
Utredningsuppdraget gällande bakgrund och syfte har tagits över av Fastighetskontoret.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

