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EXAMENSARBETE 
 

Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, 
 gällande kajer. 

 
Sammanfattning 

Varvsverksamheten i Göteborg lades ner på 1970-talet och marken gav då möjligheter 
och plats för stadsförnyelse på Norra Älvstranden. Detaljplaner togs fram och området 
började bebyggas. Med tiden har Göteborgs Stad insett att de inte har planerat Norra 
Älvstranden på bästa sätt. Ett av exemplen på det är kajerna. Kajproblematiken ligger 
till grund för detta examensarbete. 
 
Arbetet tar upp alternativa planlösningar för kajer. Kajer går att planlägga som allmän 
platsmark med kommunalt eller enskilt huvudmannaskap. Det går också att lägga det 
som kvartersmark och då som enskilda fastigheter eller genom att bilda en gemensam-
hetsanläggning. Ett annat förslag är att lägga ut bestämmelserna x (allmän gång- och 
cykeltrafik) och/eller z (allmän körtrafik) på kvartersmarken. 
 
Den första detaljplanen vann laga kraft 1989. I den planen lade man kajerna som all-
män platsmark. Därefter tog Göteborgs Stad fram en fördjupad översiktsplan över 
Norra Älvstranden. I detaljplanerna som gjordes efter översiktsplanen lade man kajer-
na som kvartersmark. Tanken var att man skulle upprätta gemensamhetsanläggningar 
på denna mark. Kommunen gick in med en minoritetsandel på 10 % i gemensamhets-
anläggningarna för att tillförsäkra allmänheten tillträde till kajerna. På senare år har 
Göteborgs Stad tänkt om och vill nu ha kajerna som allmän platsmark istället. 
 
Arbetet tar även upp hur kajer planläggs i andra kommuner runt om i Sverige. Alla 
kommuner verkar sträva efter att allmänheten ska ha tillgång till kajerna och detta lö-
ser man på olika sätt. 
 
Slutsatsen i arbetet är att alla kajer som ska vara tillgängliga för allmänheten, bör läg-
gas som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
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DISSERTATION 
 
 

Municipal responsibility against private respon-
sibility, about wharfs. 

 
 

Summary 
The shipbuilding industry in Gothenburg was discontinued in the 1970-decade.  The 
ground on Norra Älvstranden gave opportunities and became interesting to exploit.  
Plans were made and constructions commenced at the area.  Subsequently Göteborgs 
Stad realized that they had not planned Norra Älvstranden in the best way, for in-
stance the wharfs.  The problem with the wharfs is the subject for this examination pa-
per. 
 
This paper brings up alternatives for planning of wharfs.  The wharfs can be planned 
as public space with municipal or private leadership.  Other options are to plan the 
wharfs as developed land with private property.  On the developed land you can also 
form a communal municipal facility or put the regulation x and/or z. 
 
The first plan was established in 1989.  The wharfs here became public space.  The first 
plan was followed by an over all survey over Norra Älvstranden.  In the last couple of 
years Göteborgs Stad has realized that it is better to preserve the wharfs as public 
spaces. 
 
In this examination paper you can also read about how other municipalities in Sweden 
plan their wharfs.  All municipalities seem to be striving for the public to have access to 
the wharfs. The planning is solved in different ways. 
 
The conclusion in this examination paper is that all wharfs that should be accessible to 
the public should be planned as public spaces with municipal responsibility.   
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Förord 
 
Detta arbete görs som en sista del på vår Lantmäteriingenjörsutbildning, på 120 poäng 
vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). Arbetet har gjorts på Stadsbyggnadskon-
toret i Göteborg och vår handledare har varit Kjell-Ove Persson. 
 
Vi vill tacka vår handledare som har varit behjälplig under hela arbetet. Vi tackar också 
de personer på Göteborgs Stad och på Norra Älvstranden Utveckling AB som har tagit 
sig tid och visat intresse för vårat arbete. Ett varmt tack riktar vi även till de personer på 
kommunerna runt om i landet som har tagit sig tid och hjälpt oss. 
 
 
 
Göteborg 2003-04-29 
 
Anna Björnered och Elin Almqvist   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Flera av Göteborgs varv lades ner på 1970-talet. Marken blev då intressant för 
alternativ användning. 
När Norra Älvstranden skulle exploateras, på 1990-talet, gjordes ett antal de-
taljplaner. Målet med planerna var att Norra Älvstranden skulle bli en bland-
stad med bostäder, handel, utbildning och kontor. Kajerna och ”småvägarna” 
mellan de fastigheter som skulle bebyggas lade man som kvartersmark, ett s.k. 
storkvarter. Därefter bildades gemensamhetsanläggningar för kajerna och 
”småvägarna”. Kommunen gick in med en minoritetsandel för att säkra all-
mänhetens tillträde till kajerna. Kommunen är huvudman för allmän plats i 
samtliga planer.  
På detta sätt är kommunen huvudman för de allmänna platserna medan det 
blir som enskilt huvudmannaskap inom kvartersmarken.  
Efter hand har man i Göteborgs Stad kommit på att det är lämpligast att lägga 
kajerna som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  Detta görs 
för att allmänheten ska ha full tillgång till kajerna och för att man ska kunna 
anordna evenemang längs Norra Älvstranden.  
 

1.2 Syfte och mål 
Detta examensarbete går ut på att studera teorin kring planläggandet samt att 
ställa detta mot kommunens erfarenheter och valda strategier. Det analyseras 
också om varför kajerna först lades ut som kvartersmark och senare ombildas 
till allmän plats. 
Uppsatsen kommer även att jämföra Göteborg med andra liknande kommuner 
för att se om det finns skillnader i kommunernas tankar. 

 

1.3 Avgränsningar 
Det har varit många diskussioner under planeringen av Norra Älvstranden. 
Dessa har handlat om bl.a. infrastruktur, kommunikationer och service. Det här 
examensarbetet har koncentrerats på hur man planlägger kajer. 
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2 Alternativa planlösningar för kajer 
 

2.1 Allmän plats 
 
I en detaljplan kan man ha kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för all-
män platsmark. Enligt huvudregeln har kommunen skyldighet att vara hu-
vudman för allmän plats om det inte finns särskilda skäl att överlåta ansvaret 
till någon annan. 
Man måste ange i planen vilket huvudmannaskap som gäller för området. Om 
det inte står något i planen så är det enligt Plan- och bygglagen (PBL) automa-
tiskt kommunalt huvudmannaskap. [5-8] 
 

 
Bild 2 Allmänheten på kajen 

2.1.1 Kommunalt huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för utbyggnad 
och underhåll av allmänna platser. Kommunen har då rätt att lösa den mark 
som de behöver till de allmänna platserna. Kommunen är även skyldig att lösa 
mark om fastighetsägaren begär det.   
Om kommunen löser marken utgår ersättning till fastighetsägaren. Ersättning-
en beräknas enligt den markanvändning som gällde innan marken blev utlagd 
som allmän plats. Denna regel finns för att fastighetsägaren inte ska drabbas av 
förlorat marknadsvärde då allmän platsmark i princip inte har något värde.  
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Kommunen har rätt men inte skyldighet att ta ut avgifter från fastighetsägarna, 
för kostnader av anläggningar på allmän plats. Om kommunen inte tar ut avgif-
ter, finansieras det med skattemedel. 
Fastighetsägarna har rätt att ställa krav på att kommunen iordningställer vägar, 
kajer och grönområden allt eftersom utbyggnaden av området blir färdig. 
Kommunen kan i sin tur ha som påtryckningsmedel att inte bevilja bygglov 
förrän markägare släppt ifrån sig den mark som krävs för vägen, kajen eller 
grönområdet. [5-8] 
 
 

2.1.2 Enskilt huvudmannaskap 

Vid enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna som gemensamt svarar 
för allmänna platser. Man bildar då en gemensamhetsanläggning enligt An-
läggningslagen (AL) och varje fastighet får andelstal för utförande och drift. 
Andelstalen för utförandet sätts efter den nytta som varje fastighet har av an-
läggningen. Andelstalen för driften baseras i sin tur på hur mycket fastigheten 
använder eller antas använda anläggningen. Dessa andelstal behöver alltså inte 
var lika stora. Man ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning hos 
Lantmäteriet. För att bilda en gemensamhetsanläggning måste lämplighetsvill-
koren i AL vara uppfyllda. Dessa är båtnadsvillkor, väsentlighetsvillkor, opini-
onsvillkor och lokaliseringsvillkor.  
Samfälligheten kan tvångsvis lösa marken och medlemmarna får själva be-
stämma om det ska vara med upplåtelse eller inlösen. Om man väljer upplåtel-
se, sker det genom att ett servitut bildas. Ersättningen till fastighetsägaren re-
gleras på samma sätt som vid kommunalt huvudmannaskap.  
En påtryckning som kommunen kan använda sig av, för att få detaljplanen 
genomförd, är att man i planen kan reglera att bygglov inte får ges förrän 
gemensamhetsanläggningen kommit till stånd. 
Kostnader för utförande, drift och underhåll får de som är med i gemensam-
hetsanläggningen stå för. [5-8] 
 
 

2.2 Kvartersmark 
 
Kvartersmark lägger man i en detaljplan för sådan mark som ska bebyggas. 
Man kan i planen reglera för vilket ändamål marken ska användas, t.ex. bostä-
der, kontor, handel och industri. Kvartersmark kan vara enskilda fastigheter 
eller så kan en gemensamhetsanläggning inrättas inom ett visst område. Man 
kan även lägga olika bestämmelser på kvartersmark i detaljplanen. Det kan t.ex. 
vara x- och / eller z-bestämmelser. [7] 
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2.2.1 Enskilda fastigheter 

En möjlighet är att fastighetsbilda så att fastigheterna går ända fram till vatten-
kanten. På detta sätt blir det enskilda fastighetsägare längs hela älvkanten. Ge-
nom att planlägga på detta sätt blir kajerna enskilda och allmänheten får då 
ingen tillgång till dem. Enligt allemansrätten har alla människor rätt att vistas i 
naturen och likaså på kajer. Tillgången till kajen kan förhindras då fastighets-
ägarna kan sätta upp staket och dyl. för att slippa allmänheten.  
 

2.2.2 Gemensamhetsanläggning 

Det går inte att blanda huvudmannaskap i en plan.  
Vid traditionell planläggning lägger man de fastigheter som ska bebyggas som 
kvartersmark. De fastigheter som består av vägar, kajer och grönområden läg-
ger man som allmän plats. Ibland vill kommunen ha hand om allmän plats men 
de vill inte ta hand om ”smågatorna” mellan fastigheterna. Detta löser man ge-
nom att göra storkvarter.  
När man gör storkvarter i en plan så lägger man både de fastigheter som ska 
bebyggas och de fastigheter som består av vägar, kajer och grönområden som 
kvartersmark. Detta innebär att fastighetsägarna själva får ta hand om vägar, 
kajer och grönområden. Detta sker genom att en gemensamhetsanläggning bil-
das på samma sätt som vid enskilt huvudmannaskap. 
Storkvarter görs främst för att kommunen inte vill ansvara för utförande, drift 
och underhåll av ”småvägarna”, kajer och grönområde. Kommunen står som 
huvudman i planen och tar då bara hand om de områdena som är utlagda som 
allmänna platser. [5-8] 
 

 
Figur 1 Skillnaden mellan storkvarter (vänster) och ”vanlig” planläggning ( höger). 
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2.2.3 x- och z-område/servitut 

Man har möjlighet att sätta bestämmelserna x och/eller z på hela eller delar av 
kvartersmarken för att skydda de allmänna behoven. x-bestämmelse sätter man 
på ett området som ska vara till för allmän gång- och cykelväg, medan z an-
vänds på områden för allmän körtrafik. Detta finansierar kommunen med hjälp 
av skattemedel.  
Ett alternativ är att x- eller z-området bildas med hjälp av servitut. Nackdelen 
med detta är att det är svårt att bestämma vilken den härskande fastigheten är 
eftersom servitutet skall vara väsentligt för fastighetens ändamålsenliga an-
vändning. Väsentlighetsvillkoret i fastighetsbildningslagen (FBL) måste vara 
uppfyllt även om kommunen och fastighetsägaren är överens. Ersättning till 
fastighetsägaren utgår med marknadsvärdeminskningen på tillåten användning 
enligt detaljplanen. 
Ett annat alternativ är att kommunen kan kombinera de enskilda och allmänna 
behoven genom att sätta bestämmelserna gx och/eller gz i en detaljplan. Man 
bildar en gemensamhetsanläggning där kommunen har en andel. Detta sker på 
samma sätt som vid enskilt huvudmannaskap, alltså genom servitut. Detta är 
egentligen inte korrekt enligt lag, men används i praktiken ändå. Det finns nu 
ett förslag på att ändra lagen så att detta blir lagligt.  
Konsekvenserna av att planlägga med x- och z-bestämmelser medför att fastig-
hetsägarna inte får bebygga området. Områdena får inte heller stängas av från 
allmänheten och på detta sätt skyddas allmänhetens behov. [5-8] 
 

2.3 För- och nackdelar 

2.3.1 Kommunalt huvudmannaskap 

En fördel är att kommunen har en möjlighet att lösa marken tvångsvis om en 
överenskommelse ej kan träffas. På detta sätt tryggas allmänhetens tillgång till 
kajen. Det kan då anordnas evenemang utan att fastighetsägarna kan hindra 
det. Det blir genomgående samma standard på kajerna och de underhålls kon-
tinuerligt. Nackdelen är att det kan bli dyrt för kommunen som måste betala 
ersättning för marken samt bekosta iordningställande och drift.  
 

2.3.2 Enskilt huvudmannaskap/gemensamhetsanläggning 

Detta kan vara ett svårt alternativ att få igenom om fastighetsägarna själva inte 
är med på det. För att lättare göra alternativet möjligt kan kommunen i planen 
reglera att bygglov inte ges förrän gemensamhetsanläggningen är bildad. För-
delen för fastighetsägarna är att de har mycket att säga till om. T.ex. kan de för-
hindra eventuella evenemang, vilket dock är en nackdel ur kommunens syn-
vinkel. Fastighetsägarna kan bestämma standarden själva. Det blir dyrt för fas-
tighetsägarna, då de måste betala allt själva. Detta kan uttryckas som ”vill man 
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kunna bestämma, får man också betala”. En annan nackdel är att det kan finnas 
brist på kometens och ointresse bland de boende i området. 
 

2.3.3 Enskilda fastigheter 

För fastighetsägarna är detta en fördel då de själva kan bestämma över sin del 
av kajen och även skärma av från allmänheten. Denna planlösning blir ju själv-
klart en nackdel för allmänheten då de inte får tillgång till kajerna. Det finns då 
inte heller någon möjlighet att ha kommunal färjetrafik, eftersom den används 
av allmänheten.  
 

2.3.4 x- och z-område/servitut 

Det kan vara svårt att avgöra vilka fastigheter som ska vara härskande. För att 
en fastighet ska få vara härskande måste väsentlighetsvillkoret i FBL vara upp-
fyllt. Detta innebär att servitutet måste vara av väsentlig betydelse för fastighe-
ten.  
En nackdel för fastighetsägarna är att de inte får bebygga den mark som ligger 
som x- eller z-område. 
 

3 Ändring av anläggningslagen 
 
Anläggningslagen infördes 1974 och först nu har det gjorts en större genom-
gång av den och detta har lett till ett antal lagändringsförslag. Man har även 
passat på att modernisera språket. Här har de två lagändringar som berör den-
na uppsats tagits upp. [9] 
 

3.1 Kommunen delägare i gemensamhetsanläggning 
Det har funnits önskemål sedan länge från den kommunala planeringen att 
kunna kombinera både allmänna och enskilda behov av markreservationer. I en 
plan kan man lägga ut g-område på kvartersmark för att skydda de enskilda 
behoven. Inom g-området bildar man en gemensamhetsanläggning som de en-
skilda fastighetsägarna har hand om, när det gäller utbyggnad och skötsel. 
De allmänna behoven skyddar man genom att lägga ut x- eller z-bestämmelser. 
Bestämmelserna innebär att marken är till för allmän gång- och cykeltrafik samt 
allmän körtrafik.  Dessa områden ansvarar huvudmannen för.  
Ofta finns det områden där man vill trygga både allmänna och enskilda behov. 
Då brukar man kombinera bestämmelserna så att det blir gx eller gz. I AL idag 
kan man bara knyta fastigheter till en gemensamhetsanläggning. I en gemen-
samhetsanläggning där man vill säkra allmänhetens tillgång har man därför 
anslutit en kommunalägd fastighet. I AL står det att en anläggning måste vara 
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av väsentlig betydelse för fastigheten som ska anslutas. Denna bestämmelse är 
dock dispositiv och kan avtalas bort. Om man tvingar in en fastighet i en ge-
mensamhetsanläggning måste väsentlighetsvillkoret vara uppfyllt.   
Ofta har den kommunalägda fastigheten inget behov av gemensamhetsanlägg-
ningen, utan fastigheten är bara ansluten för att säkra allmänhetens tillgång till 
området. Därför finns det nu ett förslag om att ändra AL så att man direkt kan 
ansluta en kommun eller staten till en gemensamhetsanläggning. Det ska även 
gå att tvinga in en kommun eller staten i en anläggning. På så sätt blir de skyl-
diga att hjälpa till med kostnaderna för drift och underhåll. 
Om denna lagändring kommer träda i kraft så kan t.ex. en kommunal gång- och 
cykelväg passera genom ett kvarter med enskild bebyggelse istället för att 
kommunen ska bygga en särskild gångväg genom eller runt området. [9] 
 

3.2 Samfällighetsförening får företräda medlemmarna 
När en gemensamhetsanläggning ska ändras måste idag samtliga medlemmar 
meddelas. Lagförslaget går ut på att samfällighetsföreningen istället ska ha rätt 
att företräda medlemmarna vid mindre ändringar av gemensamhetsanlägg-
ningen där det inte finns några motstridiga intressen. Detta skulle förenkla för-
rättningshanteringen. [9] 
 

3.3 Egna kommentarer 
När det gäller att kommunen ska kunna vara delaktig i en gemensamhetsan-
läggning är detta till fördel för de kajer som ligger på kvaretersmark. Man till-
försäkrar allmänhetens tillgång till kajerna på ett enklare och bättre sätt än idag.  
 
På Eriksberg som ligger på Norra Älvstranden har man knutit en kommunal-
ägd fastighet till gemensamhetsanläggningen. Fastigheten har fått ett driftsan-
delstal på 10 %. Den kommunägda fastigheten besår bara av vattenområde. 
Man kan ju då fråga sig hur väsentlig gemensamhetsanläggningen är för en så-
dan fastighet. 
 
Då det gäller att samfälligheten ska få företräda medlemmarna underlättar det-
ta för lantmätarna. De behöver inte underrätta lika många personer och sparar 
därför tid. När det gäller en bagatellartad ändring av gemensamhetsanlägg-
ningen så brukar ändå inte så många medlemmar engagera sig. 
På Eriksberg finns det en gemensamhetsanläggning med flera hundra med-
lemmar och det tar ju självklart lång tid om man ska underrätta och höra vad 
alla har att säga om en mindre ändring.   
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4 Historia över Norra Älvstranden 
Inlandsisen har format landskapet i större delen av Sverige, så även på Norra 
Älvstranden. På stenåldern låg hela Norra Älvstranden under vatten. Vattnet 
började så småningom sjunka undan och tät ekskog växte upp längs med den 
älv som bildades. På järnåldern började jordbruket ta fart och gårdar började 
bildas.  
Fram till år 1253 var Göta Älv gränsen mellan Norge och Danmark. Det var det 
året som Birger Jarl och hans soldater erhöll Lundby och Tuve socknar. Det 
medförde att Sverige gick ett steg i rätt riktning för att få kontakt med Väster-
havet. För att kunna försvara sina nya socknar byggde man Lindholmens slott 
på Slottsberget. Strax därefter fick Birger Jarl mer framgång i söder och Dan-
marks gräns flyttades så att den gick längs Flabäcken, mellan Kållered och Lin-
dome. Det gjorde att Sverige fick en ordentlig passage ut till havet. Kontakten 
med Västerhavet var väldigt viktig för Sveriges handel.  
Varvsepoken började redan så tidigt som på 1500-talet på Norra Älvstranden. 
Man började då bygga flottans fartyg på ett skeppsvarv mellan Slottsberget och 
Skatberget.  
I början av 1600-talet regerade Karl IX. Karl IX anlade en stad vid nuvarande 
Färjenäs som dock skövlades och brändes av danskarna. Det var under den ti-
den en tät trafik på älven och främst var det järn och trä som skeppades ut. 
I början av 1700-talet blomstrade jordbruket och Göteborgs biskop hade sitt säte 
på gården Sannegården. Industrin utvecklades under den tiden och det fanns 
sillsalterier, trankokerier, varvsverksamhet m.m. 
I mitten av 1800-talet hade hamnar vuxit fram så att stora fartyg kunde lägga 
till. Det var även under den här tiden som man byggde en bro som kunde för-
binda Hisingen med fastlandet.  
Under mitten av 1900-talet expanderade verksamheterna på Norra Älvstranden 
kraftigt. Man tog i anspråk jordbruksmark för att få plats och det fanns även 
diskussioner att spränga bort Slottsberget för att få mer yta för Lindholmens 
varv. Detta gjordes dock aldrig, så här finns det gammal bebyggelse bevarad. 
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Bild 3 Gammal bebyggelse på toppen av Slottsberget, nedanför 

 finns sjöbodar och småbåtshamn i en gammal docka. 
 

Efter ca 100 års varvsindustri lades varven ner och detta ledde till att det fanns 
enorma oanvända markytor. Varven lades ner p.g.a. oljekrisen som var på 1970-
talet. På marken fanns stora industribyggnader och man visste inte vad man 
skulle göra varken med marken eller med byggnaderna. 
 
Man började fundera på vad man skulle göra med området och 1982 presente-
rades de första planerna för förnyelsen av Norra Älvstranden. Det fanns flera 
idéer. Bengt Tengroth, då vice vd på Svenska varv och senare vd för dotterbo-
laget Eriksbergs förvaltnings AB, kom med en av ideérna. Tengroths idé var en 
blandning av småskalig industri, bostäder och utbildning. Varken Göteborgs 
Stad eller regeringen var särskilt intresserade av Tengroths idé. Anledningen till 
tveksamheten av idén var att det redan var överskott på lägenheter i Göteborg 
och man var rädd för storskaliga områden. Det fanns redan dåliga exempel på 
storskaliga områden i Göteborg, bl.a. i Angered och Gårda. Göteborgs Stad ville 
istället fortsätta med industriverksamhet på området. Tengroth fick i uppdrag 
att utreda möjligheten med fortsatt industri.  
 
Till slut bestämdes att det skulle bli en blandstad och ingen industri. Den 
”Goda staden” skulle byggas. Den ”Goda staden” innebär en stadsmiljö som 
blandar boende, arbete, utbildning, kultur, forskning och fritid på ett naturligt 
sätt. Blandstaden medför att man slipper ”döda” områden på vissa tider av 
dygnet. 
År 1989 vann den fördjupade översiktsplanen över Norra Älvstranden laga 
kraft. Enligt översiktsplanen ska kajer, vattenlinjen och hamnbassänger bevaras, 
man ville skapa en koppling mellan vatten- och grönområden. Detaljplaner 
över området började så småningom ta form. De första detaljplanerna var fär-
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diga i början av 1990-talet och tanken var då att man skulle börja bygga med en 
gång. Denna tidsplan blev förskjuten p.g.a. lågkonjunktur och byggkrisen som 
rådde i Sverige under den tiden. Så det är först på senare år som byggandet på 
Norra Älvstranden har tagit fart. [1-3, 11] 
 

 
Bild 4 ”Den Goda Staden” 

 

4.1 Markägare 
 
När planeringen över Norra Älvstranden drog igång ägde det statliga bolaget 
Celsius den mesta marken. Celsius är moderbolaget till Eriksbergs Förvaltnings 
AB som nu heter Norra Älvstranden Utveckling AB. Projektet Norra Älvstran-
den är långvarigt så det bästa hade varit om kommunen hade ägt marken. Detta 
hade varit bäst då det är svårt att ställa enskilda fastighetsägare ansvariga för 
framtida händelser.  
1993 skulle Celsius börsintroduceras och man ville då sälja av sitt fastighetsbe-
stånd. Göteborgs Stad med kommunalråd Göran Johansson i täten ville då att 
kommunen skulle köpa marken, priset var på 115 miljoner kronor. Göteborgs 
Stad hade inte så mycket pengar till detta ändamål, men det gjordes en 
byteshandel. [1] 
 
 

5 Sammanställning av detaljplaner för Norra Älvstranden 
 
I de äldsta planerna, då det fortfarande var varvsområde, var kajerna till största 
delen ägda av det statliga bolaget Celsius.  
Den första detaljplanen (detaljplan antagen 1989-02-21, akt II 3764) för bostäder, 
var den nedanför Slottsberget. I den planen lade Göteborgs Stad kajerna som 

 10 



 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

vetter ut mot Göta älv som allmän platsmark medan man lade kajerna kring 
den gamla dockan som kvartersmark. På kvartersmarken bildade man servitut 
så att allmänheten skulle ha tillgång till kajerna. 
Det var efter den här första planen som man antog den fördjupade översikts-
planen över Norra Älvstranden. När översiktsplanen hade vunnit laga kraft 
började man detaljplanera de olika områdena. 
 
Den första av detaljplanerna som blev antagen var den över Eriksbergsområdet 
(detaljplan antagen 1991-06-11, akt II 3903). Kajerna ska enligt planen utgöra 
kvartersmark och vara tillgängliga för allmänheten. Samma gäller även för pi-
rarna. För iordningställande, skötsel och underhåll skall det inrättas en gemen-
samhetsanläggning. Kommunen skall gå in med en minoritetsandel i anlägg-
ningen, detta för att tillförsäkra allmänhetens intresse. Göteborgs Stad lade ka-
jerna som kvartersmark för att själva slippa stå för alla kostnaderna. Genom 
gemensamhetsanläggningen blev det fastighetsägarna som fick ta ansvaret och 
betala. 
Samma sak gäller för de planer som gjordes mellan 1991-2001. 
2002 hade kommunen tänkt om och de ville göra alla kajer till allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap. Man har med tiden märkt att kajerna har stor 
betydelse som social mötesplats och rekreationsyta för de boende i området 
samt för besökande till Norra Älvstranden. Man anordnar även stora evene-
mang vilket kräver långa sammanhållna kajstråk. Detta underlättas genom att 
kajerna utformas som allmän plats.  
 
 

6 Varför blev det gemensamhetsanläggning på Norra 
Älvstranden? 
 
Att behålla kajerna på Norra Älvstranden var en självklarhet i en hamnstad som 
Göteborg. Göteborg kunde på så sätt få ett attraktivt promenadstråk längs Göta 
Älv. Detta har inte funnits tidigare eftersom det har legat verksamheter längs 
båda sidorna om älven. 
När man planerade för kajerna beslutade kommunen sig för att lägga dem som 
kvartersmark och bilda gemensamhetsanläggning. Motiven med den plane-
ringen var främst att det var för dyrt för kommunen med drift och underhåll av 
kajerna. Man var även tvungen att säkerställa kajerna innan man började bygga. 
Gemensamhetsanläggning var det ända möjliga för att kommunen skulle ge 
med sig så att Norra Älvstranden kunde börja planeras.  
 
Norra Älvstranden Utveckling AB var den stora markägaren och de har varit 
med under hela processen och tryckt på utvecklingen. De ville också att man 
skulle göra gemensamhetsanläggningar av kajerna. Norra Älvstranden Utveck-
ling AB såg fördelar med det eftersom de då själva kunde styra standard och 
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utseende på kajerna. Ett alternativ hade varit att man hade fastighetsbildat så 
att fastigheterna sträckte sig ända ner till vattnet. Då hade dock fastighetsägar-
na kunnat stänga av kajstråken för allmänheten vilket man absolut inte ville. 
Dessutom hade kajerna troligen inte fått samma enhetliga utseende.  
 
Man upprättade ett ramavtal mellan Göteborgs Stad och exploatören (Norra 
Älvstranden Utveckling AB som då hette Eriksbergs Förvaltnings AB) som 
skulle ligga till grund för detaljplaneringen. I ramavtalet står bl.a. ”Kajerna ska 
utgöra kvaretersmark”. ”Byggnaderna ska placeras så att kajen kan hållas till-
gänglig för allmänheten för gång- och cykeltrafik enligt målsättningen i över-
siktsplanen.” Till följd av avtalet gjorde man ett antal detaljplaner med stor-
kvarter, vilket innebar att kajerna lades som kvartersmark. Det bildades gemen-
samhetsanläggningar för kajerna där kommunen skulle ha en driftsandel på 10 
% för att tillförsäkra allmänhetens tillgång.1 Detta löstes genom att en kom-
munägd fastighet anslöts till anläggningen och fastigheten fick ett driftsan-
delstal som motsvarade 10 %. I AL finns ett väsentlighetsvillkor som ska vara 
uppfyllt, detta är dock dispositivt. Kommunens andel i gemensamhetsanlägg-
ningen finns det inget stöd för i lagen, men i praktiken gör man så ändå. Fastig-
heten i sig har oftast ingen nytta av anläggningen utan den är bara ansluten för 
allmänhetens skull. Även om kommunen har en 10 % andel, är det fastighets-
ägarna som har majoriteten och de kan i stort sätt göra vad de vill med kajen. 
 
Efter hand insåg både kommunen och Norra Älvstranden AB att det blev pro-
blematiskt att ha kajerna som gemensamhetsanläggning. Det blev administra-
tivt tungrott för det blev fler och fler fastighetsägare efter hand som fastigheter-
na stod klara och såldes av. Det blev även slitage och nedskräpning vid de eve-
nemang som anordnades. En annan anledning är att man ville trygga de boen-
de från framtida underhåll som allmänheten och vågskvalp kan orsaka. Man 
ansåg även att det var bättre att ha en professionell ägare. De boende kanske 
inte har de kunskaperna som krävs för att ta hand om en stor gemensamhetsan-
läggning.2 
Området har blivit mer attraktivt än vad kommunen trodde från början. Detta 
gör att kommunen nu vill ta över kajerna. Evenemang på Norra Älvstranden 
som t.ex. Volvo Ocean race, Tall Ships Race och Göteborgsvarvet lockar till sig 
människor från hela Göteborg och ibland hela världen. Utan evenemangen 
hade Norra Älvstranden inte varit lika välbesökt som det är idag.  
Kommunen beslutade att ändra kajstråken till allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap.  
 
Kommunen tecknade då avtal med fastighetsägarna om att marken skulle över-
låtas till kommunen utan ersättning. Efter denna ändring slipper fastighets-

                                                 
1 Birgitta Mägi 
2 Olle Lindqvist 
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ägarna framtida drift och underhållkostnader samt ansvar. Det blir istället Gö-
teborgs Stad som får stå för allt sådant.3 
 
Det kan vara svårt att veta vart man som boende ska vända sig om det är något 
som man undrar om kajerna. Detta är svårt p.g.a. att Göteborgs Stad har så 
många förvaltningar som är inblandade. Gemensamhetsanläggningarna om-
prövas och anpassas till de nya förhållandena. I fortsättningen ska kommunen 
stå för driften av kajerna. I dagsläget har man hunnit ändra två detaljplaner och 
en ny har gjorts där huvudmannaskapet är kommunalt från början. 
 
 

7 Dagsläget på Norra Älvstranden 
Den ”Goda staden” har gjort att Hisingen har fått en bättre klang i göteborgar-
nas öron. När allt är färdigbyggt räknar man med 15 000 bofasta, lika många 
studenter och 40 000 arbetsplatser.[1]  
De bostäder som redan är byggda och de som man planerar att bygga är till 
hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Staten är med och ger ett visst bi-
drag till smålägenheter och studentlägenheter, som annars hade blivit alldeles 
för dyra att bygga.4 
 
Det stora problemet med Norra Älvstranden är förbindelsen mellan Hisingen 
och fastlandet.  
De verksamma och boende, som har tillkommit på Norra Älvstranden, kan jäm-
föras med en medelstor stad i Sverige. Detta gör att kommunikationerna 
över/under älven måste förbättras. En del förbättringar har redan genomförts. 
Man har t.ex. byggt en tunnel år 1968 och på senare år har även färjförbindelser 
och en direktbuss tillkommit. Planer för framtiden är på kort sikt en gång- och 
cykelbro och på längre sikt en biltunnel till samt utvidgad spårbunden kollek-
tivtrafik.5   
 
I två planer har kajerna redan ändrats från kvartersmark till allmän platsmark.  
Detta är planerna över västra och östra Sannegårdshamnen. Dessa var inte så 
komplicerade att ändra eftersom detta gjordes under byggnationen. Det fanns 
alltså inga boende och inga gemensamhetsanläggningar hade inrättats.  
De planer som omprövas nu är planerna över Lindholmspiren och Lund-
bystrandskajen. 
Går de nu prövade planerna igenom, kommer man sedan att ta itu med planer-
na över Eriksberg och Lindholmen. Dessa planer förväntas vara mer problema-
tiska eftersom det är fler inblandade.6 
                                                 
3 Anders Jonsson 
4-5 Jöran Bellman 
 
6 Anders Jonsson 
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Nu när kajerna blir allmän platsmark kommer Park- och naturförvaltningen att 
ta över de bilfria ytorna, detta gäller den största delen av kajerna. Resterande 
del kommer trafikkontoret att ta hand om. Park- och naturförvaltningen har 
inte någon erfarenhet av kajstråk, så de kommer att bli tvungna att få in kun-
skapen från annat håll. Det första alternativet är att hyra in kompetens från tra-
fikkontoret som har vana av kajer. Det andra alternativet är att hyra in någon 
utomstående som har kunskap om kajer.  
Det mest troliga är att man använder sig av trafikkontoret som i sin tur gör 
upphandlingar med någon enterprenör.7 
 
Park- och naturförvaltningen har haft en konsult som har granskat kajkonstruk-
tionen, för att se allvarliga fel. Detta gjordes i princip när områdena var färdig-
byggda och därför tycker man på park- och naturförvaltningen att synpunkter-
na kom in för sent. Kvaliteteten är i princip hög för området, så det har inte så 
mycket att klaga på. Det ända som man har klagat på är att det är för dåliga 
förhållanden för träden på kajerna. 8 
 
 

8 Analys av Norra Älvstranden 
 
Efter att ha varit på plats är känslan att kajerna ska vara till för allmänheten. Det 
är ett naturligt gångstråk längs hela området. Det är inte bara de boende och 
arbetande längs Norra Älvstranden som utnyttjar gångstråket utan det blir en 
naturlig promenad även för människor som bor runt omkring. Det naturliga 
gångstråket stärks i och med att det ligger restauranger och kaféer längs kajen. 
Färjorna Älvsnabben och Älvsnabbare lägger till på flera ställen längs kajen. 
Färjorna används inte bara av de närmast boende utan även av människor som 
bor lite längre in på Hisingen.  
Placeringen av Hotell 11, som är både hotell och konferenscenter, och Eriks-
bergshallen gör att allmänheten måste ha tillgång till kajerna. Det anordnas 
även en del stora evenemang som drar till sig många besökare.  
 

                                                 
7-8 Charlotte Horgby 
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Bild 5 Älvsnabben lägger till vid Lindholmen 

 
Alla dessa aspekter tyder på att Norra Älvstranden drar till sig människor i den 
omfattningen att kommunens 10 % andel i gemensamhetsanläggningen är på 
tok för liten. Fastighetsägarna äger 90 % av marken och har på så sätt styrandet 
i sin hand eftersom de är i majoritet. Fastighetsägarna kan då ta beslut som stri-
der mot kommunens vilja. De kan t.ex. spärra av kajerna för allmänheten samt 
hindra evenemang. Detta är troligen inte något större problem på Norra Älv-
stranden då de flesta av de boende trivs med liv och rörelse omkring sig9. 
 
Alternativet skulle vara att man gör gemensamhetsanläggningar av kajerna 
längs de gamla dockorna som planeras bli båthamnar för de boende i området. I 
så fall skulle det behövas broar, som kommunen äger, i utkanten av dockorna 
som allmänheten kan använda sig av.    
 
 

                                                

9 Hur planlägger olika kommuner kajer? 
 
Eskilstuna 
Eskilstuna har ingen hamnanläggning men för något år sedan så planlade man 
för det s.k. Hamngatsprojektet. En "trafikled" kring stadens centrala delar bygg-
des då om till en stadsmässig gata och gatan minskades ned till en körfil i var-
dera riktningen. Kajområdet utmed gatan byggdes också om. All mark är  
allmän platsmark och kajområdet fick användningssättet: strandpromenad.  

 
9 Olle Lindqvist 
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I ett pågående planarbete för en f.d. industrimiljö av stort kulturhistorisk värde 
intill Eskilstunaån, har en del av strandområdet lagts ut som allmän platsmark i 
tidigare detaljplan. Nu diskuteras att återföra marken till kvartersmark bl.a. för 
att del av standpromenden utsatts för skadegörelse.  Den grind som idag måste 
passeras kan då låsas kvällstid. Marken skall dock behållas i kommunal ägo. 
Kommunen kommer alltså att ha skötselansvaret för området mellan husen inkl 
strandpromenaden om denna övergår till kvartersmark. Även kulturhistoriskt 
känns det mer rätt med kvartersmark i detta fall. Då garanteras att hela området 
får behålla sin enhetlighet i utformning och skötsel. 10 
 
Falkenberg 
Inne i staden Falkenberg är det inte gjort några planändringar för hamnarna, så 
de är planlagda före PBL och planlades då som specialområde Th (hamn). I 
Olofsbo (norr om Falkenberg) finns en liten småbåtshamn, denna är planlagd 
som kvartersmark.11 
 
Gävle 
När det gäller kajen har man i Gävle kommun utgått ifrån att den ska vara all-
män plats eftersom den ska utgöra ett allmänt gångstråk. 
Det finns även en inre kanal där man tänkt sig att åtminstone ena sidan ska 
kunna vara privat och således utgöra kvartersmark. Här har Gävle kommun 
tänkt att det ska bli ”strandtomter” vilket innebär att tomterna går ända fram 
till vattnet.12 
 
Helsingborg 
På Helsingborgs kommun har man olika användningsbestämmelser på kajer 
beroende på vad kajen är avsedd för. Det kan t.ex. vara varv/industri eller som 
en kajpromenad tänkt att en större allmänhet ska kunna ha tillgång till.13 
 
Kalmar 
I Kalmar har man ett liknade projekt som Norra Älvstranden som heter Varvs-
holmen. Det är omvandlig av ett hamn/varvsområde till område för bostäder 
och verksamheter. Inför detaljplanearbetet med Varvsholmen var personal från 
Kalmars kommun bl.a. i Göteborg och tittade på Norra Älvstranden och stude-
rade då kajernas utformning, avstånd mellan bebyggelsen och vattnet m.m. 
Man förde en diskussion i Kalmar om kajerna skulle vara gemensamhetsan-
läggning eller allmän plats. De kom fram till att allmänhe-
ten/kommuninvånarna skulle uppfatta kajområdena som vilken annan central 
gata eller torgyta som helst. Därför har de fram till idag lagt ut och avser även i 

                                                 
10 Birgitta Johansson 
11 Cecilia Engström 
12 Bo Bäckström 
13 Ann-Margreth Levin 
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framtiden, om inget inträffar som de idag inte kan förutse, att lägga ut alla kaj-
ytor som allmän plats.14    
 
Karlskrona 
I Karlskrona finns ett hamnområde för Polenfärjan, detta ligger som kvarters-
mark. Man har precis dragit igång en tävling om hur man kan planera handels-
hamnen. Intresset för tävlingen har varit stort.15 
 
Karlstad 
På Karlstads kommun har man ingen antagen policy när det gäller planlägg-
ning av kajer. De brukar sträva efter att kajerna skall vara allmän platsmark. De 
har dock gjort undantag vid något bostadsbygge på f.d. industrimark som varit 
helt avstängd för allmänheten innan bygget och där kommunen inte ägt mar-
ken. De försöker ändå alltid sträva efter att göra kvartersmarken allmänt till-
gänglig för gående även i dessa fall. Detta gör man i ett första steg med detalj-
planens hjälp, oftast med beteckningen x som då betyder att marken skall vara 
allmänt tillgänglig för gångtrafik. Det har fungerat väl i den del som i Karlstad 
kallas Inre hamn och där gamla industrifastigheter förädlats till kontor etc. Lös-
ningen med kommunal del i gemensamhetsanläggning har inte använts för just 
kajer.16 
 
Luleå 
I Luleå finns inte kajer i samma omfattning som Göteborg, men de kajer som 
finns, ligger nästan utan undantag som allmän platsmark. De har försökt att 
successivt åstadkomma en allmänt tillgänglig strandpromenad runt hela stads-
halvön.17 
 
Malmö 
I Malmö har kommunen i huvudsak alltid planlagt kajerna som allmän plats. 
Men nu i och med Bo01 och Västra hamnens planläggning har man börjat an-
vända sig av kvartersmark. Detta har kommunen gjort p.g.a. att de anser att 
kostnaderna blir för stora med drift och underhåll av kajerna. Exploatörerna i 
sin tur har tyckt att det borde vara allmän plats. För att kunna undvika att ”Ga-
ted communities” bildas så har kommunen gått in med 1 % andel i gemensam-
hetsanläggningarna. Detta känns naivt från Malmö kommuns sida då 1 % inte 
ger så mycket att säga till om. Kommunen tror dock att i framtiden kommer 
allmän plats att vara det rätta.18  
 

                                                 
14 Björn Carlswärd 
15 Irene Danielsson 
16 Dag Johansson 
17 Margareta Edström 
18 Herbert Falk 
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Bild 6 Kajstråk 

 
Oskarshamn 
Oskarshamns kommun planlägger alltid området vid kaj som område för 
hamnändamål. Kommunen äger marken men bolaget, Smålandshamnar AB, 
har avtal om nyttjanderätt på kajerna och området närmast vattnet.19 
 
Oxelösund 
Områdena kring kajerna i Oxelösund har till stor del varit privatiserade. Man 
försöker nu öppna upp så att allmänheten ska kunna få tillgång till vattnet.  
Det finns 5-6 småbåtshamnar som har blivit planlagda som ”hamntorg”, allmän 
plats. Dessa småbåtshamnar är kommunalägda med en samfällighet som tar 
hand om dem. Småbåtshamnarna är till för både gästbåtar och permanent lig-
gande båtar.20 
 
Stockholm   
Huvudprincipen i Stockholms kommun har varit att göra kajerna allmänt till-
gängliga. Detta innebär att man oftast planlagt kajerna som allmän platsmark.  
De har nu (april 2003) en diskussion i ett ärende med ny detaljplan för fastighet 
där JM AB äger marken inklusive de befintliga kajerna (Vin och Sprit:s gamla 
område i Liljeholmen). Stockholms stad äger vattenområdet utanför. I samråds-
skedet redovisades kajen som kvartersmark. Avsikten var att ett antal bostads-
rättsfastigheter skulle äga (och därigenom även sköta/underhålla) kajen genom 
en gemensamhetsanläggning. 

                                                 
19 Bo Jonsson 
20 Sofia Larsson 
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Staden ville samtidigt att kajen skulle vara allmänt tillgänglig via x-
bestämmelse (tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik) samt delvis för all-
män gatutrafik (z). 
Lantmäterimyndigheten har varit emot denna plankonstruktion. Planläget f.n. 
är att kommunen ändrat sig till allmän plats för kajen, d.v.s staden tar det fulla 
ansvaret för kajen. Det sista ordet är antagligen inte sagt ännu och förhandling-
ar pågår nu med JM.21  
 
Umeå 
De finns bara gamla planer över marken längs med den älv som går genom 
Umeå. I dessa planer ligger kajstråket som allmän platsmark.  
I staden finns det inte några fler kajer. Men i Holmsund, som ligger strax utan-
för Umeå, finns det kajer men de är endast till för hamnverksamhet.22  
 
Varberg 
På lång sikt planerar Varbergs kommun bostadsbyggande vid kajerna norr om 
nuvarande färjehamnen. Men det kommer att dröja och de har inga exempel på 
hur de tänkt lösa tillgängligheten till kajerna på ett formellt bra sätt. Det troliga 
är att det blir allmän platsmark. Allmänhetens tillgång till kajerna blir dock det 
viktiga. Idag är det hamnområde i detaljplanen och kajerna är inhägnade och ej 
tillgängliga för allmänheten. Några kajer i den gamla hamnen som är småbåts-
hamn och gästhamn av mer turistisk karaktär är allmänt tillgängliga idag, men 
ligger i mycket gammal plan kvar som hamnområde.23 
 
Ystad 
I Ystad har man inte så mycket erfarenhet när det gäller att planlägga kajer. De 
kajer som finns i Ystad används till hamnverksamhet och har därför beteck-
ningen V - Hamn i planen. Allmänheten ska inte ha tillgång till området, därför 
har man inte lagt någon mark som allmän plats.24  
 

10 Resultat över hur olika kommunen planlägger kajer 
De flesta kommunerna strävar efter att planlägga kajerna som allmän plats-
mark, för de vill att kajerna ska vara tillgängliga för allmänheten. Vissa kom-
muner har gjort undantag och istället planlagt kajerna som kvartersmark. I des-
sa fall har man säkrat allmänhetens tillgång till kajerna genom att lägga x- 
och/eller z- bestämmelse eller så har kommunen gått in med en andel i gemen-
samhetsanläggningen. Karlstad är en av de kommunerna som har använt sig av 
planbestämmelsen x och Stockholm har även detta som förslag i en ny plan. I 

                                                 
21 Olof Sjöblom 
22 Peder Seidegård 
23 Kåre Tegnér 
24 David Gillander 

 19 



 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

Göteborg och Malmö har man istället använt sig av en kommunal andel i 
gemensamhetsanläggningen. Där har man gått in med 10 respektive 1 % andel. 
Vissa städer har bara hamnverksamhet på kajerna. Då har man planlagt kajerna 
som kvartersmark med en bestämmelse för hamn, t.ex. Th eller V. Detta för att 
allmänheten inte ska ha tillgång till området. Detta har använts i Falkenberg, 
Karlskrona, Oskarshamn och Ystad.  
Det är inte så länge sedan som de flesta hamnverksamheterna runt om i Sverige 
lades ner. Därför har inte alla kommuner börjat planera sina gamla hamnområ-
den än. En del av planerna är därför gamla och gjordes innan den idag gällande 
lagstiftningen (PBL) trädde i kraft. Umeå är ett tydligt exempel på detta. 
 

11 Slutsatser 

11.1  Norra Älvstranden 
Med hjälp av de intervjuer som vi har gjort och de intryck som vi har fått vid 
besök på Norra Älvstranden har vi bildat oss en uppfattning om planläggning-
en av kajerna. Uppfattning är att kajerna borde utgöra allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap redan från början. Detta faller sig mest självklart 
eftersom det finns ett naturligt och attraktivt kajstråk längs Göta Älv. Kajstråket 
används till stor del av allmänheten. Detta blir tydligare eftersom kajstråket 
kantas av småbutiker, restauranger och kaféer, samt att den kollektiva färjetra-
fiken lägger till på flera ställen längs kajen.  

 
Bild 7 Naturligt gångstråk 
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Den lösning som gjordes med kommunens andel i gemensamhetsanläggningen 
finns det inget lagstöd för. Dock var det ju bra att på så sätt tillförsäkra allmän-
hetens tillgång till kajerna. I efterhand kan man fråga sig hur genomtänkt detta 
alternativ var från början. Man borde t.ex. ha räknat på hur många fastighets-
ägare som skulle ansluta sig till gemensamhetsanläggningen. En fördel med 
gemensamhetsanläggningar är att fastighetsägarna själva kan bestämma vilken 
standard och vilket utseende kajerna ska ha.  
 
Kommunen ville ha gemensamhetsanläggningar för att de skulle slippa alla 
kostnader. Hade det blivit allmän plats så kunde kommunen ha lämpat över 
kostnader för utförandet på fastighetsägarna ändå, med hjälp av exploaterings-
avtal. De kostnader som kommunen skulle ha åtagit sig är kostnaderna för drif-
ten.  
 
Nu får kommunen stå för driftskostnaderna och kostnader för att ändra detalj-
planerna. Detta blir ju en större kostnad för kommunen än vad det hade blivit 
om man planlagt kajerna som allmän plats från början. Kommunen får nu ett 
formellt ansvar för kajerna. 
 
Kommunen tog den säkra sidan före den osäkra när det gäller detaljplaneringen 
av kajerna. Man lät fastighetsägarna stå för alla kostnader och risker. Så här i 
efterhand när Norra Älvstranden har blivit ett sådant attraktivt område, vill 
säkert kommunen kunna bestämma och ansvara för kajerna själva. Norra Älv-
stranden ses nu som en stadsdel och de platser som används av allmänheten 
bör utgöra allmän platsmark och då betalas med skattemedel. De boende på 
Norra Älvstranden betalar både skatt till Göteborgs Stad samt betalar för de 
”allmänna platserna” i sin stadsdel.  
 

11.2  Övriga kommuner 
Genom de mail- och telefonkontakter som vi har haft har vi bildat oss en upp-
fattning om hur man gör och hur man borde planlägga kajer. Vi tycker att 
kommunerna ska planera långsiktigt. Därför bör de kajer som ska vara allmänt 
tillgängliga läggas som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  
De områden som används för hamnverksamhet kan ligga som kvartersmark 
eftersom allmänheten ändå inte ska ha tillång till de kajerna.  
 
I den lagstiftningen som gäller idag finns det inget stöd för vare sig kommunal 
andel i en gemensamhetsanläggning eller planbestämmelserna gx och gz. Det 
finns ett förslag till lagändring så att kommunen ska kunna kopplas till en 
gemensamhetsanläggning samt möjlighet att använda sig av bestämmelserna 
gx och gz. Detta kan underlätta i många fall men när det gäller kajer är det inget 
som vi rekommenderar. Kommunen går oftast in med en liten andel som inte 
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motsvarar allmänhetens användning av anläggningen. Den lilla andelen inne-
bär också att kommunen knappt har något att säga till om.    
 
Vi rekommenderar samtliga kommuner att tänka långsiktigt och därmed lägga 
de kajer som ska vara tillgängliga för allmänheten som allmän platsmark. 
 

12 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Som ett fortsatt arbete över Norra Älvstranden kan man senare undersöka hur 
det löste sig med ändringarna av planerna över Eriksberg.  
Efter att ha gått igenom ett antal detaljplaner och sett hur utvecklingen är på 
Norra Älvstranden så finns det mer att undersöka än bara kajerna. Ett exempel 
är det området där man hade planerat för centrumet från början. Ett annat är 
den tänkta badanläggningen i Sannegårdshamnen. 
 
En fördjupning som har med detta arbete att göra är hur kajerna kommer att 
förvaltas. Kommer parkförvaltningen att klara av det? 
 
Ett annat förslag är att studera om och i så fall hur anläggningslagen ändras. 
Kommer kommunerna att följa detta? 
 

 
Bild 8 Fika på kajen 
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Bilaga A - Ordlista 
 
AL 
Anläggningslagen (1973:1149) 
 
Allmän platsmark 
Allmän platsmark lägger man i en detaljplan för sådan mark som ska vara all-
mänt tillgänglig och avsett för gemensamt behov. Den får inte stängas av för 
allmänheten. Allmän platsmark är t.ex. gator, torg och parker. 
 
Andelstal 
Varje fastighet som är med i en gemensamhetsanläggning tilldelas andelstal för 
utförande och drift av anläggningen. Andelstalen för utförandet baseras på vil-
ken nytta fastigheten har av anläggningen och andelstalen för driften baseras på 
fastighetens användningen av anläggningen.  
 
Båtnadsvillkor 
Båtnadsvillkor finns i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och lednings-
rättslagen. Båtnad innebär att fördelarna ska vara större än nackdelarna. Man 
väger in både kostnader samt enskilda och allmänna intressen. 
 
Detaljplan 
En detaljplan omfattar en mindre del av en kommun. Den ska upprättas vid 
större förändringar i markanvändningen. I en detaljplan anges hur marken ska 
användas. Det kan t.ex. anges hur och var man får bygga.  
 
Exploatering 
Exploatering är hela processen, från första initiativet till att alla byggnader och 
anläggningar står färdiga. 
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar 
vad kommunen respektive exploatören ska utföra och bekosta. 
 
Fastighet 
Hela Sverige är indelat i fastigheter. En fastighet är en bit mark, till vilken rät-
tigheter och skyldigheter hör. Till fastigheten kan det höra en eller flera bygg-
nader. 
 
 
Fördjupad översiktsplan 
En fördjupad översiktsplan gör man över en del av den vanliga översiktspla-
nen. Man går ner med på djupet med planeringen för det specifika området. 
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Gated Communities 
Inhägnat område dit bara de boende och dess anhöriga har tillgång. Detta är 
inte så vanligt i Sverige men förekommer mycket i t.ex. USA. 
 
Gemensamhetsanläggning/g-område 
En gemensamhetsanläggning hör till flera fastigheter gemensamhet. Detta kan 
t.ex. vara vägar, kajer, lekplatser och grönområden. Gemensamhetsanläggning-
ar får bara inrättas inom de områden som i detaljplanerna har beteckningen g.   
 
Kvartersmark 
Kvartersmark lägger man i en detaljplan för sådan mark som ska bebyggas. 
Man kan i planen reglera för vilket ändamål marken ska användas, t.ex. bostä-
der, kontor, handel och industri. 
 
Lokaliseringsvillkor 
Lokaliseringsvillkor finns i anläggningslagen. Det innebär att anläggningens 
ändamål ska uppnås med minsta intrång och olägenhet. Anläggningen ska hel-
ler inte medföra för dyra kostnader.  
 
Opinionsvillkor 
Opinionsvillkor finns i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen. Det in-
nebär att om majoriteten av fastighetsägarna i en tänkt gemensamhetsanlägg-
ning eller vid en fastighetsreglering har beaktansvärda skäl att motsätta sig an-
läggningen eller regleringen får åtgärden inte ske. 
 
PBL 
Plan- och bygglagen (1987:10) 
 
Ramavtal 
Ramavtal är en form av föravtal. Det tecknas före detaljplanering skett. Ramav-
talet ska följas upp med exploateringsavtal eller ett markanvisningsavtal.  
 
Samfällighetsförening 
En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta en gemensamhetsanlägg-
ning. Föreningen består då av de fastighetsägare som är med i gemensamhets-
anläggningen. 
 
 
Servitut 
Ett servitut är en rättighet för en fastighet (härskande fastighet) att utnyttja en 
annan fastighet (tjänande fastighet) i ett visst ändamål för att komplettera ett 
behov. Det kan t.ex. vara utfartsväg, brunn eller brygga. 
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Väsentlighetsvillkor 
Väsentlighetsvillkor finns i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen. I 
fastighetsbildningslagen innebär villkoret att en fastighetsreglering inte får ske 
om den väsentligt skulle försvåra eller fördyra en kommande reglering. Villko-
ret i anläggningslagen innebär att en fastighet inte får anslutas till en gemen-
samhetsanläggning om inte anläggningen är väsentlig för fastigheten. 
 
X-område 
Man kan lägga ut x som en planbestämmelse och detta betyder att området är 
till för allmän gång- och cykeltrafik. För dessa områden ansvarar den som är 
huvudman i planen. 
 
Z-område 
Man kan lägga ut z som en planbestämmelse och detta betyder att området är 
till för allmän körtrafik. För dessa områden ansvarar den som är huvudman i 
planen. 
 
Översiktsplan 
Varje kommun är tvungen att ha en översiktsplan över hela kommunen. Det 
som ska tas upp i översiktsplanen är de allmänna intressena samt de miljö- och 
riskfaktorer som bör beaktas. Man ska även ta med riksintressen samt vad 
mark- och vattenområden ska användas till. Översiktsplanen är inte tvingande 
bara vägledande för fortsatt planering. 
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Bilaga B – Intervjuer 
 
Intervju med Jöran Bellman 
 
Jöran Bellman arbetar som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 
 
Historia 
Varven lades ner, därför blev det intressant att exploatera området längs norra 
älvstranden. Varven hade då varit verksamma i 100 år, 1875-1975. 
När exploateringen skulle inledas ägde staten varven och kommunen resten, så 
de ägde ungefär hälften av marken var. Eriksbergs förvaltnings AB var det före-
tag som ville sätta igång med byggandet. Det första projektet gällde Lindhol-
men och Slottsberget. För att detta skulle ske krävde stadsbyggnadskontoret att 
en fördjupad översiktsplan skulle göras. Den blev färdig i juni 1989. 
 
Kajerna 
När kommunen planerade byggandet på Norra Älvstranden, under 1980-talet, 
gjordes kajerna till gemensamhetsanläggningar. Detta p.g.a. att det hade blivit 
för dyrt för kommunen. För att kommunen skulle vara med och ha lite att säga 
till om gick man in med 10 % andel i gemensamhetsanläggningarna. Man stötte 
på problem då fastighetsägare lade sig i evenemang som kommunen anordna-
de. Kommunen hade ju 10 % i varje gemensamhetsanläggning och det bildades 
ett stort antal gemensamhetsanläggningar på Norra Älvstranden. Detta gjorde 
att det blev rörigt för kommunen att kunna sköta sina åtaganden i varje anlägg-
ning. Länsstyrelsen hävdar att kajerna skulle vara allmän plats mark.  
Kommunens tanke är nu att ändra alla kajer till allmän plats mark med kom-
munalt huvudmannaskap. 
 
Färjenäs 
Färjenäs är nu ett stort parkområde och det finns även en idrottsplats. De gamla 
förslagen från början av 1990-talet ska inte genomföras. För tillfället bedrivs en 
driving range som har ett tidsbegränsat bygglov och den ska upphöra när tiden 
går ut.  
 
Göteborgs centrum 
Göteborgs centrum förväntas inte förändras p.g.a. exploateringen på Norra 
Älvstranden. Däremot får Hisingen en bättre klang. 
 
Lägenheter 
Huvudsyftet var att göra en blandstad på Norra Älvstranden. Man tänkte blan-
da kontor, bostäder och handel. På vissa platser har detta dock inte gått att 
genomföra då det pågått högljudda verksamheter. Man ville ha en blandstad 
för att undvika ”döda” områden under vissa tider på dygnet. 
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De bostäder som finns och planeras är till hälften hyresrätter och hälften bo-
stadsrätter. Detta för att t.ex. studenter ska kunna bo i området. Staten ger bi-
drag för att kunna bygga smålägenheter och studentlägenheter, som annars 
hade blivit alldeles för dyra att bygga. På många ställen krävs höga sanerings-
kostnader som också ökar byggkostnaderna. 
 
Älvförbindelser 
Man har haft många förslag på nya älvförbindelser, bl.a. en större tunnel för 
biltrafik som skulle mynna ut vid Stigbergstorget. Det finns även flera alternati-
va platser för en cykel- och gångbro. Om det blir en biltunnel skulle denna vara 
färdig om 30-40 år medan en cykel- och gångbro kan stå färdig inom de kom-
mande åren.  
 
Farligt gods 
Skyddszonen vid järnvägen där man transporterar farligt gods till Skandia-
hamnen har det varit diskussioner om. Kommunen kom först med ett förlag på 
skyddszon på 100 meter medan räddningstjänsten ville ha 200 meter. Diskus-
sionen har nu slutat med en skyddszon på 80 meter på vardera sidan av rälsen 
där det angränsar till bostäder. 
 
Service 
Det finns ett stort centrumområde med större matbutik, systembolag och diver-
se andra affärer. Det finns även småbutiker utspridda i området.   
 
 
Intervju med Birgitta Mägi 
 
Birgitta Mägi är utvecklingschef på fastighetskontoret i Göteborg.  
Norra Älvstranden Utveckling AB var de stora markägarna ute på Norra Älv-
stranden. Dessa drev på utvecklingen av Norra Älvstranden. De var ”katalysa-
torn” i projektet. Utbyggnadsstrategin är att Norra Älvstranden ska bli den 
”Goda Staden”, vilket innebär en stadsmiljö som blandar boende, arbete, ut-
bildning, kultur, forskning och fritid på ett naturligt sätt. 
En översiktsplan över del av Hisingen togs fram 1989 av Stadsbyggnadskonto-
ret. Enligt översiktsplanen ska kajerna, vattenlinje och hamnbassänger bevaras. 
Man vill skapa en koppling mellan vatten- och grönområden. 
Man upprättade ett ramavtal mellan kommunen och markägaren som skulle 
ligga till grund för exploateringen. I ramavtalet står bl.a. ”Kajerna ska utgöra 
kvartersmark. Byggnaderna ska placeras så att kajerna kan hållas tillgängliga 
för allmänheten för gång- och cykeltrafik enlig målsättningen i översiktplanen”. 
Till följd av avtalet gjorde man ett antal detaljplaner med enskilt huvudman-
naskap för kajerna. Kommunen skulle ha en driftsandel på 10 %. Kommunen 
var inte intresserad av att ta hand om kajerna för att det skulle bli för dyra drift 
och underhållskostnader. Man var bl.a. tvungen att säkerställa kajerna innan 
man började bygga.  
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Efter hand insåg man att det var problematiskt att ha kajerna som enskilt hu-
vudmannaskap. Det blev administrativt tungrott med driften, det var många 
ägare. Det blev även slitage och nedskräpningar vid de evenemang som anord-
nades.  
Kommunen beslutade att ändra kajstråken till allmän plats mark med kom-
munalt huvudmannaskap. Kommunen tecknade avtal med fastighetsägarna om 
att marken ska överlåtas till kommunen utan ersättning. Fastighetsägarna ska 
även betala ett exploateringsbidrag till kommunen för iordningställande av ka-
jerna. Gemensamhetsanläggningarna omprövas och anpassa till de nya förhål-
landena. Fortsättningsvis ska kommunen stå för driften av kajerna. 
 
I dagsläget har man hunnit ändra två detaljplaner och en ny har gjorts där hu-
vudmannaskapet är kommunalt från början.  
 
Anledning till att kommunen nu vill ändra kajerna till allmän plats är att områ-
det har blivit mer attraktivt än vad man trodde från början. Evenemangen på 
Norra Älvstranden lockar till människor från hela Göteborg. Utan evenemang-
en hade Norra Älvstranden inte varit lika välbesökt som det är idag. 
 
 

Intervju med Olle Lindqvist 
 
Olle Lindqvist är byggchef på Norra Älvstranden Utveckling AB och han sitter 
även med i gemensamhetsanläggningen för kajerna i Eriksbergsområdet.  
Norra Älvstranden Utveckling AB är med i hela utvecklingen av Norra Älv-
stranden, från planering till färdigställande. När exploateringen av Norra Älv-
stranden drogs igång fanns det fina kajer med bra kvalitet längs Göta Älv. Ka-
jerna ville man spara och framhäva som något positivt. Göteborg kunde på så 
sätt få ett attraktivt promenadstråk längs älven, detta hade Göteborg tidigare 
saknat. När man skulle lösa detta praktiskt i planen tyckte både Göteborgs 
kommun och Norra Älvstranden Utveckling AB att en gemensamhetsanlägg-
ning var det bästa sättet. Göteborgs kommun ansåg sig inte ha råd med ut-
förande och drift, medan Norra Älvstranden Utveckling AB tyckte att 
gemensamhetsanläggning var bra för att de själva kunde styra över standard 
m.m. Man ville att gemensamhetsanläggningen skulle sträcka sig längs en 
längre sträcka så att man kunde göra ett enhetligt gångstråk. 
 
Med tiden har ett antal stora evenemang förlagts till Norra Älvstranden. De 
boende tycker till 99 % att det är trevligt med evenemangen, många vill bo i 
händelsernas centrum. 
 
Problem har efter hand uppstått med gemensamhetsanläggningen då det har 
kommit fler och fler fastighetsägare i takt med att byggnader byggts färdigt och 
sålts av. Detta var en av flera anledningar till att man tyckte att man skulle änd-
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ra planerna så att kajerna blev allmän plats. En annan anledning var att man 
ville trygga de boende för framtida underhåll som allmänheten och vågskvalp 
kan orsaka. Man ansåg även att det var bättre att ha en professionell ägare. De 
boende kanske inte har de kunskaperna som krävs för att ta hand om en stor 
gemensamhetsanläggning.  
Man har idag börjat ändra planerna så att kajerna ligger som allmän plats. Det 
är trafik- och park- och naturförvaltningen som kommer att ta hand om driften 
av kajerna. I förhandlingarna vill förvaltningarna att kajstråket ska ha en viss 
standard för att de ska ta över dem och de vill även ha driftsbidrag för framti-
den. 
 
 
Intervju med Anders Jonsson 
 
Anders Jonsson arbetar idag som ingenjör på industriavdelningen på fastig-
hetskontoret i Göteborg.  
Enligt Anders var kommunens princip att kajerna skulle vara allmän plats så att 
kommunen kunde ha hand om dem. Denna princip följdes i detaljplanen ne-
danför Slottsberget. När sedan Eriksberg skulle planeras ville markägarna inte 
släppa marken. Riktlinjerna drogs upp i ramavtalet. Eriksbergs Förvaltnings AB 
hade ekonomiska krav för att släppa ifrån sig kajerna till kommunen. Man bör-
jade förhandla om ramavtalet och under förhandlingarna kom man fram till att 
kajerna skulle utgöras av gemensamhetsanläggning med kommunens andel på 
10 %. Detta trodde Anders bara skulle var för att kommunen skulle ha någon-
ting att säga till om. Kommunen tänkte dock inte på andelens storlek, 10 % är 
alldeles för lite för att få någon trygghet.  
 
Strax efter att ramavtalet skrev blev det byggkris och det var svårt att hitta bo-
stadsbyggare. Men det var ett och annat projekt som kom igång på Lindhol-
men.   
Det är svårt att få reda på vad som egentligen hände och sades eftersom för-
handlingarna var för så länge sedan. 
Eriksbergs Förvaltnings AB är ett aktiebolag. Det lämpade sig bäst eftersom det 
är en enklare och snabbare bolagsform. 
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Bilaga C - Detaljplaner Norra Älvstranden 
 
DP 4195 1995-05-16 
 
Planbeskrivning 
Planens syfte är att omvandla området kring torrdockan med sin bockkran och 
platåområdet väster därom till ett allsidigt sammansatt bostads, arbets- och re-
kreationsområde. 
 
Markägare är till största delen Eriksbergs Förvaltnings AB. Industrispåret och 
Pölsebobangården i planområdets norra gräns ägs av Göteborgs Hamn AB och 
vattenområdet ägs av kommunen. 
 
Planens huvuddrag: 
Att tillvarata det unika läget vid vattnet och låta dockan, bockkranen och sta-
pelbädden vara utgångspunkt för gestaltningen. 
Att blanda bostäder med främst sådana verksamheter som har anknytning till 
vatten och båtar. 
Att länka samman området med närområdena på Hisingen som Lundby och 
södra Biskopsgården- liksom med centrala staden. 
Att utforma bebyggelsen kring väldefinierat torg och platser och att forma hu-
vudstråket till varierande sekvenser av rumsbildningar. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänplats mark som Säterigatans förlängning. 
Övriga körvägar, gång- och cykelvägar, torg och platsbildningar samt kajer ska 
utgöra kvartersmark. Kajen ska dock vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Ett ramavtal har skrivits mellan kommunen och Eriksbergs Förvaltnings AB. 
Enligt ramavtalet ska allmänna platser överlåtas till kommunen och vattenom-
rådet ska överlåtas till exploatören. 
 
Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning som berör kajerna föreslås: 
Kajerna kring dockan och mot älven. Samtliga blivande fastigheter deltar. 
Kommunen deltar med minoritetsandel för att tillförsäkra allmänhetens intres-
se. 
 
Många gemensamhetsanläggningar behöver samordnas med dels de gemen-
samhetsanläggningar som redan bildats eller avser bildas sedan ytterligare de-
lar av Eriksbergs Förvaltnings AB´s områden detaljplanelagts. 
 
Genomförendetiden är på 15 år. 
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Detaljplan antagen 1995-05-16 akt II 4195 
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DP 4420 1998-11-24 
 
Planbeskrivning 
Planen syftar i första hand till för att skapa en ersättning för den tidigare plane-
rade centrumbildningen ”stapeltorget”. Det nya centrat, ”Eriksbergstorget”, är 
redan områdets naturliga knutpunkt. Här lägger färjan till, här ligger Eriks-
bergshallen och Hotell 11 och här finns kontor restauranger. I den nya aktuella 
planen kompletteras torgbildningen med en bostads- och kontorslänga med 
butiker i bottenvåningarna. 
 
Marken ägs till större delen av Eriksbergs Förvaltning AB, Göteborgs Stads Bo-
stads AB och Familjebostäder i Göteborg AB inom planområdet. 
Kommunen äger större delen av vattenområdet samt gatumark i områdets nor-
ra del. 
 
Friområden, rekreation 
Kajen blir ett attraktivt stråk med träffpunkter och platser för vila och rekrea-
tion. Planområdet omfattar även en del av Göta Älv där båtbryggor kan anläg-
gas. 
 
Gator och stråk 
Kajpromenaden hålls fri från träd. Här kompletteras den befintliga kajen med 
en längre träbrygga med sittplatser nära vattnet. Här kan man lägga till med 
mindre båtar. 
 
Trafik och parkering 
Kajstråket blir i princip bilfria. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmän plats bestående av Säterigatans förläng-
ning och i det genomgående trafikstråket för bilar, kollektivtrafik, gång- och 
cykeltrafik. 
 
Övriga vägar, gång- och cykelvägar, torg- och platsbildningar samt Bratterås-
parken och Maskinkajen ska utgöra kvartersmark. Bratteråsparken och Maskin-
kajen ska dock vara tillgängliga för allmänheten. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Det ska bildas en gemensamhetsanläggning för kaj och park (utökning av San-
negården gemensamhetsanläggning). 
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Ekonomiska frågor 
EFAB, Bostadsbolaget och Familjebostäder bekostar resterande projektering och 
utförande av alla markarbeten på allmän platsmark med undantag för kollek-
tivtrafikanläggningar inom området. 
 
Genomförandetiden är 10 år. 
 

 
Detaljplan antagen 1998-11-24 akt II 4420 
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DP 3903 1991-06-11 
 
Planbeskrivning 
Syftet med planen är att styra omvandlingen av Eriksbersgsområdet från ett 
nedlagt varv till ett bostads- och arbetsområde. Detaljplanen skall fastställa vä-
sentliga karaktärsdrag för tillkommande bebyggelse samt att ge en lämplig ram 
för områdets innehåll. 
 
Planens huvuddrag har styrts dels av områdets förutsättningar vad avser topo-
grafi och befintlig bebyggelse, dels av en medveten viljeriktning att skapa en 
allsidig samansatt och stadsmässig bebyggelse där söderläget vid vattnet tas 
tillvara. 
 
Markägare är i huvudsak Eriksbergs Förvaltnings AB och kommunen äger 
vattnet. 
Allmänplats överlåts utan ersättning till kommunen och vattenområdet överlåts 
till exploatören utan ersättning. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänna platser som består av ett genomgående 
trafikstråk för bilar, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt parken på Sör-
hallsberget. 
 
Övriga körvägar, gång- och cykelvägar, torg och platsbildningar samt kajer ska 
utgöra kvartersmark. Kajen ska dock vara tillgänglig för allmänheten. Pirarna 
utgör också kvartersmark.  
 
Gemensamhetsanläggning 
Marken mellan de så kallade byggnadskvarteren samt kajen ska vara kvarters-
mark och utnyttjas för fastigheternas gemensamma behov av lokalgator, interna 
gång- och cykelvägar och markparkering, rekreation m.m. För iordningställan-
de, skötsel och underhåll av ovan nämnda funktioner kommer gemensamhets-
anläggning att inrättas. Det föreslås en gemensamhetsanläggning som har an-
knytning till kajerna. 
Kajerna och ”torget” mellan kajerna och det allmänna trafikstråket. Samtliga 
blivande fastigheter deltar. Kommunen deltar med minoritetsandel för att till-
försäkra allmänhetens intresse. 
Gemensamhetsanläggningen utökas antagligen senare när ytterligare delar av 
Eriksbergs Förvaltnings AB:s områden på Norra Älvstranden detaljplanelagts. 
 
Genomförandetiden är 15 år.  
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DP 4224 1995-06-13 
 
Planbeskrivning 
Syftet med planen är att ändra planen över Eriksberg som upprättades 1991. 
”Stapeltorget” planerades där som ett kommersiellt lokalcentrum. Nu har en 
naturlig centrumpunkt bildats vid Bachmanns Plats och Stapeltorget har inte 
börjat byggas än. Stapeltorget behövs inte längre utan man kan istället etablera 
två vanliga bostadskvarter. 
 
Marken ägs av Eriksbergs Förvaltnings AB och HSB. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmän plats som utgörs av det genomgående 
trafikstråket för bilar, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Övriga körvägar, 
gång- och cykelvägar, torg och platsbildningar samt kajer ska utgöra kvarters-
mark. Kajen ska dock vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Gemensamhetsanläggning 
Tre gemensamhetsanläggningar ska omprövas så att de passar de nya förhål-
landena. 
 
Fastighetsägarna bekostar projekteringen och utförandet av alla markarbeten på 
allmän plats mark. Fastighetsägarna bekostar även allmänna ledningar för ren, 
spill- och dagvatten. 
 
Bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt. 
 
Genomförandetiden är 10 år. 
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Detaljplan antagen 1995-06-13 akt II 4224 
 
 
 
DP 4647 2002-05-28 
 
Planbeskrivning 
Kajpromenaden sträcker sig i en båge längs hela västra Sannegårdshamnen. 
Kajen kommer att vara bostadsområdets sammanhållande enhet och symbol för 
sommarstaden med sitt båtliv. Tillsammans med östra Sannegårdshamnens kaj 
omsluter den vattenrummet. Vattenområdet vid Sannegårdshamnen ska vara 
öppet med undantag för de bryggor och andra anläggningar som redovisas på 
plankartan. Utmed kajen anordnas längsgående, nedsänkta, träbryggor med 
båtplatser. I fonden på lokalgatorna ligger flytande pontoner som fungerar som 
solbryggor. I inre delen av hamnen ges möjlighet att anordna en flytande bad-
bassäng. Inom hamnområdet ryms ca 185 båtplatser. 
 
Genomförandebeskrivning 
De som ska bygga tillsammans är Norra Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs 
Egna hem AB, JM AB, Skanska och Riksbyggen. Dessa ska tillsammans bygga 
bostäder med inslag av verksamheter och handel väster om Sannegårdsham-
nen. 
 
Kommunen är huvudman för allmän plats som är gator och park. 
 
Norra Älvstranden Utveckling AB svarar för all utbyggnad inom kvartersmark.  
 
Sannegårdshamnen (hamnbassängen) ägs av Göteborgs kommun. 
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Ekonomiska frågor 
Trafikkontoret får ökade drift- och underhållskostnader för gator, kajer mm. 
Kommunen får genom fastighetskontoret intäkter för uthyrning av vattenom-
rådet för båtplatser. Mark som ingår i allmän plats överlåts till kommunen utan 
ersättning.  
 
Utomhusbad 
Möjlighet finns att i framtiden anordna utomhusbad med flytbryggor. Någon 
huvudman är ej utsedd och finansieringen är inte löst. 
 
Gestaltningsprogram 
Mitt på kajpromenaden ligger Hamntorget som kan bli en mötesplats för båt-
folket. 
Kajpromenaden sträcker sig i en båge längs med hela västra Sannegårdsham-
nen. 
Kajen är avsedd för cyklister och fotgängare, ingen biltrafik. 
Markbeläggningen, armaturer och bänkar på kajpromenaden är valda, placera-
de och utformade för att understryka kajens helhet och storslagenhet. 
 
Genomförandetiden är 10 år. 
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DP 3942 1993-11-25 
 
Planbeskrivning 
Syfte och huvuddrag 
Omvandla kajområdet öster om Sannegårdshamnen till ett bostadsområde med 
ett visst inslag av verksamheter. 4 stycken bostadskvarter planeras längs kajen. 
 
Området ägs till största del av försäkringsbolaget AMF och SPP.  
Avsikten är att marken skall återgå till kommun för att sedan överföras till 
kommanditbolaget Sannegårdsstaden som ska svara för utbyggnaden av områ-
det.  
 
Sannegårdshamnen inre del är tänkt att användas för fritidsaktiviteter t.ex. seg-
la jolle, fiska eller sitta i solen på trädäcket nedanför kajkanten. En småbåts-
hamn kommer även att anordnas för de boende.  
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Allmänna platser utgörs av Mi-
raallén och gång- och cykelbanan mellan Miraallén och blivande bro över San-
negårdshamnen.  
Övriga körvägar, gång- och cykelvägar, torg och platsbildningar samt kajer ska 
utgöra kvartersmark. Kajen ska dock vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Gemensamhetsanläggning 
Marken mellan de så kallade byggnadskvarteren samt kajen ska vara kvarters-
mark och utnyttjas för fastigheternas gemensamma behov av lokalgator, interna 
gång- och cykelvägar och markparkering, rekreation m.m. För iordningställan-
de, skötsel och underhåll av ovan nämnda funktioner kommer gemensamhets-
anläggning att inrättas. Det föreslås två gemensamhetsanläggningar 
Kajstråket och gångbanan utmed Miraallén. I denna anläggning deltar samtliga 
fastigheter inom planområdet. Kommunen deltar med minoritetsandel för att 
tillförsäkra allmänhetens intresse. 
Marken mellan byggnadskvarter samt bryggan utanför kajen. 
 
Genomförandetiden är 15 år.  
 
Man använde sig av exploateringsavtal. 
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DP 4687 2002-12-16 
 
Planbeskrivning 
Syftet är att ändra gemensamhetsanläggningen till allmän plats.  
Markägare är HSB, Riksbyggen och Familjebostäder. 
 
Avsikten i den tidigare detaljplanen var att butiker och lokaler skulle inredas i 
byggnadernas bottenvåning och bidra till att göra kajstråket livligt och trivsamt. 
Detta gäller även i den nya detaljplanen. Kajerna kommer att utgöra ett attrak-
tivt promenadstråk. 
Sociala konsekvenser 
Detaljplanen innebär att kajen ombildas till allmän plats. Detta gör att tillgäng-
ligheten bättre säkras inför framtiden. Kajerna har stor betydelse som social mö-
tesplats och rekreationsyta för de boende i området samt för besökande till Nor-
ra Älvstranden. Det förekommer även att kajerna utnyttjas för stora evenemang 
där det krävs långa sammanhållna kajstråk. Detta underlättas om kajerna på 
Norra Älvstranden genomgående utformas som allmän plats. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. De gamla gemensamhetsan-
läggningarna omprövas för att passa den nya planen. Det bildas även en ny 
gemensamhetsanläggning.  
 
Genomförandetiden är 5 år. 
 
 
 
DP 3764 1989-02-21 
 
Planbeskrivning 
Syftet med planen är bostadsbebyggelse på båda sidor om Lindholmens gamla 
torrdocka. Bostäderna avses bebyggas på kajplanet dels söder om Slottsberget 
dels söder om Skatberget. 
 
Marken ägs i huvudsak av kommunen och Eriksbergs Mek Verkstads AB. 
 
När planen gjordes skulle det skulle vara verksamheter i området enligt över-
siktsplanen, men den ändrades så att detaljplanen och översiktsplanen stämde 
överens. 
 
Genomförandebeskrivning 
Bostäderna ska upplåtas med bostadsrätt och förvaltas av en bostadsrättsföre-
ning. 
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 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

Kajerna som vetter ut mot Göta älv läggs som allmänplats, medan kajerna runt 
den gamla dockan läggs som kvartersmark och sen bildar man servitut för ka-
jerna. 
Hela kajstråket mellan Miragatan och färjeläget i Lindholmshamnen planeras 
bli tillgänglig för allmänheten. 
 
Genomförandetiden är 10 år. 
 

 
Detaljplan antagen 1989-02-21 akt II 3764 
 
 
 
DP 4319 1997-05-27 
 
Planbeskrivning 
Syftet med planen är att undervisnings- och forskningsdelen inom Kunskaps-
centrum på Lindholmen ska kompletteras med en företagspark. Denna kommer 
att inrymma utvecklingsföretag som har en naturlig koppling till kunskapscent-
rum. 
 
All mark inom planområdet ägs av Lindholmen Utveckling AB. Vattenområdet 
ägs av kommunen. 
 
Bebyggelsestruktur och innehåll 
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 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

Kanalrummet med sina intima platsbildningar blir alltså hela anläggningens 
centrala mötesplats.  
Kajstråket utmed älven utformas som en del i det offentliga huvudstråket för 
flanörer på cykel eller till fots. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänna platser.  
 
Kunskapsgatan är allmän plats gata. Övriga körvägar, gång- och cykelvägar, 
torg- och platsbildningar samt kajer ska utgöra kvartersmark. Kajen ska vara 
tillgänglig för allmänheten. 
 
Enligt exploateringsavtal ska mark för allmänna platser överlåtas till kommu-
nen. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Marken mellan de så kallade byggnadskvarteren samt kajen ska vara kvarters-
mark och  utnyttjas för fastigheternas gemensamma behov av lokalgator, ”in-
terna” gång- och cykelvägar, markparkering, rekreation mm. 
 
En gemensamhetsanläggning bildas för kajen. Kommunen kommer att ha en 
mindre andel i denna gemensamhetsanläggning. 
 
Ekonomiska frågor 
Lindholmen Utveckling AB bekostar projektering och utförande av alla mark-
arbeten på allmän platsmark. 
 
Genomförandetiden är 15 år. 
 
 
 
DP 2471 1947-02-14 
 
Ändring och utvidgning av stadsplanen för staden beträffande del av stadsde-
len Lindholmen (Lindholmens varav m.m.) 
 
Marken ligger som industrimark. Nyare plan har inte gjorts. Idag finns där sko-
lor. 
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DP 2441 1943-02-25 
 
Ändring och utvidgning av stadsplanen för staden beträffande delar av 
Lindholmen och Lundbyvassen. 
 

 
Detaljplan antagen 1943-02-25 akt II 2441 
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 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

DP 3544 1980-11-10 
 
Ändring av stadsplanen för del av stadsdelen Lindholmen i Göteborg (parker-
ing mm i Lindholmsparken). 
 
Marken ägs av kommunen och av Projekt Lindholmen. 
 

 
Detaljplan antagen 1980-11-10 akt II 3544 
 
 
 
DP 3950 1991-11-12 
 
Planbeskrivning 
Syftet är att inom Lindholmens kunskapscentrums område uppföra en ny in-
genjörs- och sjöbefälsskola för Chalmers Tekniska Högskola. 
 
Huvudgreppet är att skapa ett centralt grönstråk i kontakt med vattnet kring 
vilket bebyggelsen grupperas. 
Den befintliga bebyggelsens riktningar och kontakten med vattnet ger struktu-
ren för nytt gatunät och nya kvarter. 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 
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 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

 
Övriga körvägar, gång- och cykelvägar, torg- och platsbildningar samt kajerna 
ska utgöra kvartersmark. Kajen och gatan mellan Ceresgatan och kajen ska vara 
tillgängliga för allmänheten. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Marken mellan de så kallade byggnadskvarteren samt kajen ska vara kvarters-
mark och utnyttjas för fastigheternas gemensamma behov av lokalgator, ”inter-
na” gång- och cykelvägar, markparkering, rekreation mm. I denna mark kom-
mer även att dras fram såväl allmänna som enskilda ledningar. 
 
En gemensamhetsanläggning bildas för kajen. Kommunen kommer att äga en 
mindre andel i denna gemensamhetsanläggning. 
 
Genomförandetiden är 10 år. 
 

 
Detaljplan antagen 1991-11-12 akt II 3950 
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 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

DP 4505 2000-06-13 
 
Planbeskrivning 
Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av teknikintensiv verksamhet 
(”IT-kluster”) på Lindholmspiren. I en första etapp planeras utbyggnaden av ca 
60 000 kvm kontor för bland andra Ericsson Mobile Data Design AB. I en andra 
etapp skall ytterligare etableringar, omfattande ca 25 000 kvm kontor, kunna 
ske på resten av piren. 
 
Huvuddelen av planområdet inklusive det östra vattenområdet äger Norra 
Älvstranden Utveckling AB genom fastighetsbolaget Fribordet. 
Lindholmen Utveckling AB äger ett mindre område i västra delen och kommu-
nen äger vattenområdena i väster och söder. 
 
Utmed de västra och östra kajerna har ett 10 meter brett område undantagits 
från bebyggelse. Detta område skall vara tillgängligt för allmänheten samt ut-
formas så att det blir ett attraktivt promenad och cykelstråk. Den östra kajen 
utnyttjas även till del för biltrafik. Där har därför den byggnadsfria ytan ökats 
till 15 meters bredd. Utanför kajerna anläggs lägre träbryggor utmed hela kaj-
sträckan. Dessa kan bebyggas med mindre kaféer etc. efter behov. 
 
Genomförandebeskrivning 
Exploateringsavtal mellan kommunen och Norra Älvstranden Utveckling AB 
ska upprättas innan detaljplanen antas. 
 
Det finns inte någon allmän platsmark som kommunen ska vara huvudman för. 
För allmänplatsliknande funktioner inrättas gemensamhetsanläggningar. 
 
Gemensamma ytor, bestående av kajstråk (ca 10 meter brett) gång- och cykel-
väg mellan ”Älvskyttel”-hållplatsen och infartsvägen samt den centrala öppna 
platsen, skall vara tillgänglig för allmänheten genom att kommunen blir deläga-
re i gemensamhetsanläggningen. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Marken mellan de så kallade byggnadskvarteren samt kajen ska vara kvarters-
mark och  utnyttjas för fastigheternas gemensamma behov av lokalgator, ”in-
terna” gång- och cykelvägar, markparkering, rekreation mm. 
Följande gemensamhetsanläggning som har samband med kajerna föreslås 
Kajer, bro m.m. 
I denna anläggning, betecknad x på plankartan, deltar samtliga fastigheter inom 
planområdet och samtliga fastigheter inom blivande detaljplan för Lund-
bystrandskajen. 
Kommunen deltar med 10 % andel (drift och underhåll) för att tillförsäkra all-
mänhetens intresse av tillgång till kajerna.   
Genomförandetiden är 10 år. 
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 Kommunalt kontra enskilt huvudmannaskap, gällande kajer 
 

DP 4506 2000-06-13 
 
Planbeskrivning 
Motiv för planläggningen 
Norra Älvstranden Utveckling AB har till Stadsbyggnadskontoret framställt 
önskemål om att detaljplaneläggning av Lindholmshamnens östra kaj på Lund-
bystrand. Norra Älvstranden Utveckling AB planerar här att bygga ett kontors-
hus för ett IT-företag. Marken får enligt gällande detaljplan användas endast för 
hamnändamål. Den föreslagna etableringen stämmer väl med programmet för 
Lindholmshamnen- Lundbystrand. 
 
Markägare är till största delen Norra Älvstranden Utveckling AB. Götaverksga-
tan och vattenområdet väster och söder om Lundbystrandkajen ägs av Göte-
borgs kommun. 
 
Hela Götaverkens gamla varvsområde är av kulturhistoriskt intresse. 
 
Kajen kommer att utgöra ett allmänt gång- och cykelstråk för ”promenadcyk-
ling” utmed vattnet. Det är tänkt att breddas med längsgående lågt placerade 
träbryggor. Kajstråket dimensioneras så att det även är tillgängligt för rädd-
ningstjänstens båtar. Avsikten är att detta kajstråk skall fortsätta hela vägen ut-
med vattnet till Lindholmen och Eriksberg. En öppningsbar gång- och cykelbro 
planeras över hamnbassängen till Lindholmspiren. Bron kommer att utgöra den 
bekvämaste gångförbindelsen för resenärer med färjan till arbetsplatserna på 
Lindholmen. 
 
Genomförandebeskrivning 
Kommunen är huvudman för allmänplats. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Marken mellan de så kallade byggnadskvarteren samt kajen ska vara kvarters-
mark och utnyttjas för fastigheternas gemensamma behov av lokalgator, interna 
gång- och cykelvägar och markparkering, rekreation m.m. Allmänhetens till-
träde till den centrala öppna platsen (torget) säkerställs genom att kommunen 
deltar med andel för drift och underhåll. 
Gemensamt kajstråk och gångbro skall vara tillgängligt för allmänheten genom 
att kommunen blir delägare i gemensamhetsanläggningen. 
 
Följande gemensamhetsanläggning som berör kajerna har föreslagits 
Kajerna: 
I denna anläggning, betecknad med gx och gux på plankartan, deltar samtliga 
fastigheter inom planområdet. Kommunen deltar med 10 % andel (drift och 
underhåll) för att tillförsäkra allmänhetens intresse av tillgång till kajerna. 
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Gemensamhetsanläggningarna behöver samordnas med dels de gemensam-
hetsanläggningar som redan bildats eller avser bildas sedan ytterligare delar av 
Norra Älvstranden Utveckling AB´s mark detaljplanelagts. Förslag till utvidg-
ning och omdisponering av deltagarna i befintliga och tillkommande angrän-
sande gemensamhetsanläggningar tas fram vid varje aktuellt tillfälle. 
 
Genomförandetiden är 10 år.  
 

 
Detaljplan antagen 2000-06-13 akt II 4506 
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Bilaga D – Karta över Norra Älvstranden 

 


