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SAMMANFATTNING 
Kryssningstrafiken växer kraftigt i Skandinavien och Göteborg är inte ett un-
dantag. Göteborg har det senaste decenniet gått från att vara en relativt 
obetydlig kryssningsdestination till att bli en av de medelstora i Östersjö- och 
Nordsjöområdet. Utöver denna ökning finns ett mål om att dubblera antalet 
anlöp till 2020. Samtidigt växer Göteborgs centrala stadsdelar och särskilt de i 
vattennära lägen vilket gör att konkurrensen om marken i dessa områden är 
stor. Vad kryssningstrafiken och egentligen all hamnverksamhet har för roll i 
den framtida staden är en relevant fråga som bör behandlas. I arbetet under-
söks de behov och krav som ställs från kryssningsverksamheten. Utifrån dessa 
görs en lokaliseringsstudie där lämpliga lägen i Göteborg undersöks och ställs 
mot varandra. Från studien dras slutsatsen att målet med en ökad kryssnings-
trafik lättast nås med två terminaler, ett på vardera sidan av Älvsborgsbron. 
 
I arbetet görs ett planförslag för Frihamnen med syftet att visa på Frihamnen 
är tillsammans med Stigbergs-/Masthuggskajen två lägen identifierade som 
de mest lämpliga inre lägena för kryssningstrafik. På Masthuggskajen finns en 
betydande passagerartrafik. Ett planförslag över detta läge skulle innebära att 
ett stort fokus läggs på att lösa planeringsproblematik kring färjetrafiken vil-
ket ligger utanför arbetets avgränsning. Istället sker en fördjupning över Fri-
hamnsområdet som är ett av Göteborgs förnyelseområden och står inför en 
total ombyggnad. Frihamnen föreslås bli en central stadsdel i ett blandstads-
ideal där kryssningstrafiken är en funktion som bidrar med liv och rörelse till 
stadsdelen.  

Genom att tillåta fartyg inne i Frihamnen påverkas framtida lågbroar över 
älven väster om läget då dessa behöver öppnas i rusningstrafik då fartygen 
oftast anlöper under morgonen och lämnar kaj under eftermiddagen. En an-
nan konsekvens är att delar av Frihamnen avsätts till hamnanvändningen och 
vissa användningar försvåras i direkt anslutning till läget. Genom en generell 
utformning av kajen som inte låser användningen kan området också föränd-
ras om kryssningsverksamheten avvecklas i framtiden.  

 
En kryssningsverksamhet kan också ge positiva konsekvenser som att förhål-
landet mellan stad och hamn stärks och en historisk koppling mellan dem 
båda bibehålls. En hamnverksamhet centralt i staden får också till följd att 
vattenytorna centralt i staden ges en användning vilket ger en sammanlän-
kande effekt mellan den norra och södra älvstranden. 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
FÖRORD ......................................................................................................... 2 
SAMMANFATTNING ...................................................................................... 3 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................. 4 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ............................................................................. 4 
BAKGRUND .................................................................................................... 5 
SYFTE ............................................................................................................. 6 
FRÅGESTÄLLNING .......................................................................................... 6 
AVGRÄNSNING .............................................................................................. 6 
METOD .......................................................................................................... 6 

INTERVJUSTUDIE ....................................................................................... 7 
LOKALISERINGSSTUDIE ............................................................................. 7 

DISPOSITION .................................................................................................. 8 
HAMNARS LOKALISERING ............................................................................. 7 

GÖTEBORG .............................................................................................. 11 

KRYSSNINGSTRAFIK ........................................................................ 14 
SÄKERHET .................................................................................................... 16 
EL ................................................................................................................. 16 
KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP ..................................................................... 17 
KAJYTA ......................................................................................................... 17 
NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET ....................................................................... 19 
SAMLOKALISERING ...................................................................................... 19 

LOKALISERINGSSTUDIE .................................................................... 20 
INRE HAMNLÄGE ......................................................................................... 22 

MAJNABBEHAMNEN ............................................................................... 23 
STIGBERGSKAJEN .................................................................................... 24 
MASTHUGGSKAJEN ................................................................................. 26 
FRIHAMNEN ............................................................................................ 27 
SAMMANFATTNING INRE HAMNLÄGE ................................................... 28 

YTTRE HAMNLÄGE ....................................................................................... 29 

 
ARENDAL ................................................................................................. 30 
ÄLVSBORGSHAMNEN/SKANDIAHAMNEN ............................................... 31 
SAMMANFATTNING AV YTTRE HAMNLÄGE ............................................ 32 

NYTT HAMNLÄGE ......................................................................................... 33 
RÖDA STEN .............................................................................................. 34 
NYA VARVET ............................................................................................ 35 
TÅNGUDDEN ........................................................................................... 36 
KÄRRINGBERGET ..................................................................................... 36 
Sammanfattning nytt hamnläge .............................................................. 37 

SLUTSATSER AV LOKALISERINGSANALYSEN ................................................ 37 
STIGBERGS- OCH MASTHUGGSKAJEN ......................................................... 39 
FRIHAMNEN ................................................................................................. 41 

LÄGE I STADEN ........................................................................................ 41 
OMRÅDET IDAG ....................................................................................... 41 

 
PLANFÖRSLAG ................................................................................. 44 

AVGRÄNSNING ........................................................................................ 45 
UTFYLLNAD .............................................................................................. 45 
GRÖNOMRÅDEN ..................................................................................... 45 
NYA BROAR OCH SMÅBÅTSHAMNAR...................................................... 46 
KVARTERSSTRUKTUR ............................................................................... 46 
MARKANVÄNDNING ................................................................................ 47 
TRAFIK ..................................................................................................... 47 
KOLLEKTIVTRAFIK .................................................................................... 48 
KAJPROMENAD ........................................................................................ 48 
FÖRÄNDRAD HAVSNIVÅ .......................................................................... 48 

KRYSSNINGSTERMINAL ................................................................................ 51 
 
AVSLUTANDE DISKUSSION .............................................................. 52 
 
KÄLLOR ........................................................................................... 55 



5 

BAKGRUND 

I detta examensarbete står Göteborg som exempel vilken är en av Nordeuro-
pas största industrihamnar, där de mesta av dessa verksamheter ligger utan-
för staden på den norra älvstranden. Idag spelar Göteborgs hamn en stor roll 
för sjöfarten regionalt, nationellt och internationellt.1 Där det främst är den 
stora andelen containerfrakt som ger hamnen dess betydelse med en sär-
ställning på den skandinaviska marknaden. Hamnen har även regelbunden 
Ro/Ro-, olje- och färjetrafik och det är passagerartrafiken som utgör den mest 
synliga verksamheten i hamnen och är en funktion som fortfarande har en 
stark koppling till staden.2 Den traditionella och storskaliga hamnverksamhe-
ten ställer idag krav på sina lokaliseringar bland annat genom på stora ytor, 
säkerhetsavstånd mm. vilket fått dem att lokaliseras i städernas utkanter. 
Jämfört med den traditionella större nyttotrafiken utgör kryssningsverksam-
heten en ny aspekt på storskalig båttrafik då det är själva resan som är syftet 
med verksamheten och inte att transportera gods. Detta ställer krav på att 
fartygslägena lokaliseras relativt centralt, nära den plats som är själva syftet 
med resan, samtidigt delar kryssningsverksamheten den storskaliga hamn-
verksamhetens krav på bland annat säkerhetsavstånd, större ytor och 
skyddsavgränsande kajer.  

I Göteborg består passagerartrafiken i hamnen av turbåtar, färjetrafik, skär-
gårdstrafik, kollektivtrafik på vattnet och kryssningstrafik men det pågår ock-
så ett flertal andra hamnverksamheter i den centrala delen av Göteborg så 
som älvtrafik till Värnen, varvs- och fiskehamnsverksamhet. Alla dessa cent-
ralt lokaliserade hamnverksamheter har en påverkan på övriga användningars 
utvecklingsmöjligheter i anknytning till älven så som en utbyggnad av mer 
kontors- och bostadsbebyggelse. Hamnverksamheterna medför även be-
gränsningar på t.ex. nya lägre älvförbindelser vilka är lämpliga för gång- och 
cykeltrafik.  Effekterna av detta vore intressant att undersöka men har en  
                                                           
1 Slättbetg och Bertillson 2009 s.7 
2 Slättbetg och Bertillson 2009 s.7 

 
omfattning vilket ligger utanför det som kan behandlas inom ramen för ett 
examensarbete. I det följande arbete görs därför en studie av kryssningsverk-
samheten i Göteborg.  
 
Kryssningstrafiken expanderar globalt och städer i Skandinavien blir ett allt 
populärare resmål.3 Hamnanläggningar och övrig infrastruktur är inte alltid 
anpassade till de behov som finns för den växande näringen. Hamnen var 
under industrialiseringens början en viktig del av städernas försörjning och 
gav liv åt städerna. Samhällets utveckling och utbyggnaden av järnvägs- och 
vägnät förändrade förhållandet mellan hamn och stad, hamnen flyttades ut 
från centrum och kontakten dem emellan suddades ut.4 Under senare delen 
av industrialiseringen skedde även andra förändringar i de svenska hamnarna 
från att i stort sett enbart försörja staden till frakt av styckegods, varvsindustri 
och containerhantering. Kryssningstrafiken är en användning som under det 
senaste årtiondet ökat kraftigt i Göteborg och det finns ett uttalat mål om att 
ytterligare stärka kryssningsdestinationen.5 Idag tas fartygen främst emot i 
Frihamnen vilket anses vara ett relativt centralt läge i staden.  Ett av de större 
hindren med platsen är att större fartyg inte kan angöra platsen då den seg-
lingsfria höjden under Älvsborgsbron är 45 meter. Många av dagens funktio-
ner i en hamn är störande och gynnas av ett mindre centralt läge medans 
andra funktioner kan gynnas av en god anknytning till staden så som passage-
rartrafik. 
 
 
 

 

                                                           
3 Jessica Blume, projektledare Göteborg City Shopping, intervju, Göteborgs & Co, 2010-10-05 
4 Bergman 1999 
5 Bergman 1999 



 

SYFTE  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka behoven från kryssnings-
verksamheten kopplade till den fysiska planeringen. Arbetet syftar även till 
att utvärdera alternativa lokaliseringar för kryssningsverksamheten i Göte-
borg och se om alternativen kan samexistera med övriga användningar. Syftet 
med arbetet är också att visa ett planförslag där en kryssningsverksamhet är 
integrerad i en stadsdel.   

FRÅGESTÄLLNINGAR 
� Vilka nuvarande och framtida krav ställer kryssningsfartyg och dess 

passagerare på destinationerna? 

� Vilka lokaliseringsalternativ är aktuella i Göteborg och vilka konse-
kvenser får de på kopplingen mellan stad och hamn?  

� Kan ytor avsedda för kryssningsverksamhet samordnas med andra 
funktioner och vara en del av en blandad stad?  

AVGRÄNSNING 
Arbetet avgränsas till att behandla frågor gällande planering av en anläggning 
för kryssningstrafik. Mycket av arbetet tangerar frågor som skulle gälla färje-
trafik men dessa exkluderas då de kräver andra fysiska krav på kajerna jäm-
fört med kryssningstrafiken genom exempelvis större uppställningsytor för 
rullande last.   
Geografiskt avgränsas lokaliseringsstudien till att behandla hamnanläggning-
en i Göteborg. Avgränsningen följer, bortsett från delarna öster om Götaälv-
bron, det område som är utpekat som riksintresse Göteborgs hamn. På kartan 
nedan är området markerat med en svartstreckad linje. Från Götaälvbron  

 
följer avgränsningen både den södra och norra älvstrandens sträckning ut 
mot havet och slutar i älvens mynning.  

 
 

 
METOD  
Akademisk litteratur som behandlar kryssningsverksamheter beskrivs främst 
utifrån ett historiskt-, turist- eller näringslivsperspektiv. Därav har litteraturen 
till detta arbete sökts inom områden som ligger utanför den fysiska plane-
ringens normala ämnesområde. Historiska perspektiv hämtas från kulturgeo-
grafin där forskning har skett för att beskriva hamnars uppkomst. Maria 
Bergmans avhandling Hamnen och godset fokuserar på förändringar som 
skett i och omkring hamnanläggningar under 1900-talet.  Dessa kan inte di-
rekt jämföras med passagerartrafik men utifrån bergmans teoribildning går 
det ändå att dra vissa slutsatser som även kan appliceras på kryssningsverk-
samheten. 
Den fysiska planeringen kring större verksamheter beskrivs i Bättre plats för 
arbete en bok utgiven av Boverket. Metoderna och ställningstaganden i den-
na kan till viss del anses förlegad och inte ligga i tiden med dagens vilja att 
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skapa en så kallad blandstad. Kring större störande verksamheter förespråkas 
större skyddsavstånd.6 Något som gör ”störande” verksamheter svåra att 
infoga i en central stadsdel. 

I studien ingår även litteratur knuten till turismen om än inte från forskarvärl-
den. Denna information hämtas från Cruise Baltic, en källa där det bör riktas 
viss källkritik då det är en organisation driven av samarbetande kryssnings-
destinationer kring Östersjön. Organisationen har som syfte att stärka kryss-
ningsindustrin inom samarbetet och kan därför anses vara partisk i den in-
formation som lyfts fram. Till litteraturstudien ingår även ett flertal lagar och 
förordningar som kommer påverka den fysiska utformningen för platsen samt 
verksamhetens lokalisering. Kring lagarna har det skrivits viss planeringslitte-
ratur utgiven av främst Boverket och Naturvårdsverket som i korthet har an-
vänds till arbetet. Dessa är med fokus på miljökonsekvensbeskrivningar för 
planer och program, eftersom arbetet till stora drag handlar om en specifik 
verksamhet har det även kommit att delvis behandla miljökonsekvensbe-
skrivningar för verksamheter.  

Fakta kring gällande planering och strategier i Göteborg har inhämtats från 
kommunala och statliga handlingar. Där äldre och gällande översiktsplaner för 
Göteborg och delar av fördjupningarna av desamma ligger till grund för be-
skrivningen av hamnen och dagens förutsättningar i de analyserade lägena. 
Detaljplaner samt program för detaljplaner ligger till grund för delar av den 
information som presenteras för de olika lägena. Beskrivningen av hamnin-
tresset beskrivs utifrån Riksintresset för Göteborgs hamn som i korthet även 
behandlar kryssningsverksamheten. Någon kritisk källa eller negativ forskning 
är svår att finns mycket beroende på att ämnet till stora delar är obehandlat.   

INTERVJUSTUDIE 
Kryssningstrafikens behov och krav på hamnarna och destinationerna på finns 
inte alltid beskrivna i litteraturen. Denna information söks istället genom in-

                                                           
6 Boverket 1995 

tervjuer med berörda parter inom verksamheten i Göteborg. Intervjuerna 
genomförs med syftet att få fram kvalitativ data till kapitlet där kryssningstra-
fiken beskrivs.  
 
Erik Krona, Port Development & Sustainability på Göteborgs Hamn AB inter-
vjuas med syftet att finna svar på företagets tankar kring kryssningsverksam-
heten och vilka krav fartygen ställer på den faktiska hamnanläggningen ex-
empelvis krav på kajlängd och vattendjup. Informationen från denna intervju 
kan sägas vara partisk men då mycket av informationen gäller rent fysiska 
krav hade det varit svårt att finna en källa som mottsätter sig eller ifrågasätter 
Göteborgs Hamns egna uppskattningar om vilka krav fartygen ställer. 
 
Lisselott Bjärving, ansvarig för kryssningsfrågor på Gäteborgs Hamn AB, arbe-
tar tillsammans med Jesica Blume, projektledare för Göteborg City Shopping 
på Göteborg&Co, för ett projekt med att marknadsföra Göteborg som kryss-
ningsdestination. Dessa två intervjuas med syftet på att finna svar på kryss-
ningsverksamhetens mjuka krav på destinationen. Så som vilka krav som pas-
sagerarna ställer på destinationen i form av närhet till specifika platser, behov 
av terminalbyggnad mm. Den bild som presenteras av Bjärving och Blume bör 
anses vara partisk då det ligger i deras intresse att framställa kryssningsverk-
samheten i bra dager. Därför kan det misstänkas att vissa negativa aspekter 
kring verksamheten inte uppkommer i detta arbete. Då de tre ovanstående 
står för merparten av den information som presenteras under kapitlet vilken 
beskriver kryssningstrafiken och dess behov på destinationen.  

LOKALISERINGSSTUDIE 
Den fysiska planeringen i Sverige styrs främst genom det två lagarna plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Bestämmelser om att miljöbedöm-
ningar skall göras på planer och program har införts i miljöbalken 6 kap. i för-
ordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Syftet är att 
integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling 
främjas. En MKB krävs bland annat för detaljplaner som medger en använd-
ning för verksamheter som kan ge betydande miljöpåverkan.  I en MKB för en 



 

plan eller ett program ska det presenteras en bild så att det går att göra en 
samlad bedömning av den inverkan en fullt utbyggd plan kan medföra. För att 
få denna överblick ska en MKB behandla alternativa utformningar och lokali-
seringar, om så är rimligt. Där till ska det också beskrivas ett nollalternativ 
vilken beskriver utvecklingen om planen inte genomförs.7  

En kaj för kryssningsfartyg kommer att innebära möjlighet att ta emot fartyg 
(med en bruttodräktighet på över 1350 ton enligt bilaga 1 till Förordning 
1998:905) Miljöbalken. Genom detta är verksamheten tillståndspliktigt enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap miljöbal-
ken. En MKB för verksamheten ska upprättas om verksamheten kan ge en 
betydande miljöpåverkan. Liksom miljökonsekvensbeskrivningen för planer 
och program ska denna alltid innehålla en redovisning av alternativa platser 
och utformningar, om så är rimligt, samt en beskrivning av konsekvenserna av 
att verksamheterna inte kommer tillstånd.8  

I detta examensarbete görs en lokaliseringsstudie för att finna de rimliga al-
ternativ för verksamheten som kan vara intressanta att utreda i en framtida 
MKB. Det skall påpekas att det inte är en studie med avsikten att finna de 
miljömässigt bästa alternativen utan endast identifiera alternativ för verk-
samhetens lokalisering.  

För att få svar frågan om vilka lokaliseringsalternativ som är aktuella i Göte-
borg och vilka konsekvenser de får de på kopplingen mellan stad och hamn 
används i detta examensarbete utifrån fyra kriterier vilka bygger på platsens 
förutsättningar för att ta emot fartygen och dess passagerare, utan att starkt 
inkräkta på konkurrerande intressen. I lokaliseringsstudien utvärderas 10 
lägen efter kriterierna kajlängd & vattendjup, kajyta, närhet & tillgänglighet 
och pågående eller planerad markanvändning. En analys likt den ovan är sub-

                                                           
7 Jonsson Gunnel & Palm Ingemar, 2000 
8 Jonsson, Johannesson & Palm 2006 s.28-29 

jektiv då det i många fall kommer till en tolkning och uppskattning om till 
exempel hur tillgänglighet ska bedömas.  
 
Inventeringen är främst en kartanalys där kajyta, kajlängd och vattendjup kan 
bestämmas. Planerade och pågående användningar bestäms genom informel-
la intervjuer med personal på stadsbyggnadskontoret samt utifrån litteratur 
kring Göteborgs hamn.  

Planförslag 
För att få svar på frågan om ytor avsedda för kryssningsverksamhet kan sam-
ordnas med andra funktioner och vara en del av en blandad stad används i 
detta arbete ett planförslag för att illustrera ett exempel på hur detta kan se 
ut. Planförslaget grundar sig på en ytlig inventering av områdets planförut-
sättningar och många delar av förslaget därmed ifrågasättas vid en djupare 
granskning. Det är därmed inte ett planförslag som är tänkt att presentera en 
klar bild över en fungerande stadsdel utan endast illustrera ett möjligt förslag 
där kryssningsverksamheten är integrerad i en stadsdel.  
 
 
DISPOSITION 
Arbetet är indelat i fem delar. I det inledande kapitlet beskrivs bakgrund, syf-
te, frågeställning och avgränsning av arbetet. Här beskrivs också vilka meto-
der som ligger bakom informationsinsamlandet till arbetet. Därefter beskrivs 
en teori bakom var en hamn lokaliseras och hur Göteborgs hamn har utveck-
lats fram till idag. I den andra delen beskrivs kryssningsverksamheten, dagens 
trender inom branschen samt de fysiska krav som ett fartyg ställer vid ett 
hamnanlöp. Den tredje delen innehåller en lokaliseringsstudie där lägen i det 
avgränsade området undersöks. Utifrån denna förs en diskussion om de olika 
alternativens lämplighet för kryssningsverksamhet. Den fjärde delen innehål-
ler ett planförslag för Frihamnen som visar hur en kryssningsverksamhet kan 
integreras i en stadsdel. I den femte och avslutande delen av arbetet förs en 
slutdiskussion kring de inledande frågeställningar kopplade till arbetet. 



9 

HAMNARS LOKALISERING 
Maria Bergman skriver om svenska hamnars utveckling under 1900-talet i sin 
doktorsavhandling Hamnen och godset på den kulturgeografiska institutionen 
vid Stockholms Universitet.  

Bergman menar att en hamn uppstår i strategiska lägen där land och vatten 
möts, de orsaker som gör platsen strategisk är unik för varje lokalisering vilket 
gör det svårt att finna allmängiltiga teorier för var en hamn uppkommer.9  
Bergman finner ändå ett par kriterier som karakteriserar de flesta lokalise-
ringarna av svenska hamnar. Dels ser hon att dagens anläggningar är beroen-
de av en god fysisk tillgänglighet från både från sjö- och landsida. Detta är vad 
hon kallar inre och yttre tillgänglighet. Där den inre tillgängligheten syftar till 
möjligheterna att transportera gods på land. Det kan till exempel vara möjlig-
heterna att omlasta och frakta godset vidare via väg och järnväg. Den yttre 
tillgängligheten syftar till hamnens läge till större vattenvägar och transport-
leder. Den yttre tillgängligheten beror också på hamnens utformning, vatten-
djup, isfrihet och hur komplicerad den är att angöra.10  

Att tillgängligheten är god är ändå inget som betyder att en hamn lokaliseras 
på platsen. Om till exempel den inre tillgängligheten är väldigt stark kan va-
rorna fraktas till en konkurrerande hamn med en starkare yttre tillgänglig-
het.11  Betydelsen av den inre och yttre tillgängligheten har förändrats över 
tiden och har på många sätt också förändrat förhållandet mellan stad och 
hamn. Under den tidiga delen av industrialiseringen var den inre tillgänglighe-
ten jämfört med idag mycket låg. Godset som hanterades i hamnen var avsett 
till att försörja staden och dess närmaste omland. Den inre tillgängligheten 
stärktes sedan för ett flertal hamnar genom anläggandet av järnvägsnätet. 
Många hamnar tappade då sin roll som stadens handelsplats och det var  

                                                           
9 Bergman 1999 s.3 
10 Bergman 1999 s.72 
11 Bergman 1999 s.71  

 
främst inlandshamnar fick se sig utkonkurrerade av det nya trafikslaget, detta 
då varorna kunde hanteras i en hamn med bättre yttre tillgänglighet. 12 
 
Efter andra världskriget skedde ytterligare en stor förändring i transportnätet 
i och med vägnätets utbyggnad. Den inre tillgängligheten stärktes i stora delar 
av landet och många hamnar tappade i betydelse i takt med att mer gods 
fraktades med lastbil. Detta kom främst att påverka de mindre inlandsham-
narna då de större kusthamnarna expanderade trots konkurrens från lastbils-
trafiken. I många fall stärktes även kusthamnars roll genom en ökande utri-
keshandel vilket berodde på en större efterfrågan på svenska råvaror för 
återuppbyggnaden efter andra världskriget.13  
 
Den yttre tillgänglighetens betydelse kom också att förändras efter andra 
världskriget.14 En ökande handel med petroleumprodukter krävde nya typer 
av fartyg. Vilket förändrade de krav som ställdes på hamnanläggningarnas 
lägen, vattendjup samt övrig infrastruktur. I många fall flyttades hamnanlägg-
ningen ut ur stadens centrala delar bland annat pågrund av stora skyddsav-
stånd.15 Funktionen och bilden av hamnen kom så att förändrads under 1900-
talet från att vara stadens centrum och handelsplats till att bli ett industriom-
råde i stadens utkanter.16  

 
Något som är tydligt för Göteborgs hamn är att den ligger på ett strategiskt 
läge likt det Bergman beskriver. Ett kort inlopp från havet placerat i Göta älvs 
mynning ger hamnen en god yttre tillgänglighet. Det som begränsar den yttre 
tillgängligheten är det relativt svårnavigerade inloppet med många skär och 
                                                           
12 Bergman 1999 s.72 
13 Bergman 2005 s. 33 
14 Bergman 1999 s.71 
15 Bergman 1999 s.72 
16 Bergman 2005 s.22 



 

grynnor. Göteborg som är Sveriges andra största stad utgör med sitt omland 
en stor marknad för varor som fraktas i hamnen. Utöver detta kan tilläggas 
att många viktiga transportnät med flera Europavägar och järnvägsnät finns 
tillgängliga till hamnen vilket skapar en god inre tillgänglighet. Dessa förut-
sättningar har lett till att Göteborgs hamn idag blivigt Sveriges största och en 
av Nordens viktigaste transportnoder.17 

Kryssningstrafiken behov av en inre och yttre tillgänglighet 
Behovet av en god yttre tillgänglighet kan antas vara lika relativt lika. Det vill 
säga att fartygen lätt ska kunna angöra kajen och ligga längs naturliga rutter. 
Göteborg kan genom sitt läge mellan de två kryssningsdestinationerna Oslo 
och Köpenhamn antas ha en relativt god yttre tillgänglighet, denna försvagas 
delvis i de inre delarna av hamnen genom älvens bredd och den segelfria höj-
den under Älvsborgsbron.    

Behovet av en god inre tillgänglighet kan inte direkt jämföras med den för 
godsets strukturer då kryssningspassagerare anses mer tidskänsliga och på-
verkas annorlunda av långa väntetider och transporter. För kryssningsdestina-
tioner kan den inre tillgängligheten beskrivas som möjligheten att ta sig till 
eller ifrån destinationen med annat transportsätt än med kryssningsfartyget. 
Ett exempel på en destination med god inre tillgänglighet är Köpenhamn som 
genom fast förbindelse med kontinenten och en större internationell flygplats 
gör att passagerarna lättare kan påbörja och avsluta sin resa på destinatio-
nen. Den goda inre tillgängligheten samt att Köpenhamn lockar i sig själv har 
lett till att staden idag är Östersjöns största kryssningsdestination. Göteborg 
har ur detta perspektiv en relativt låg inre tillgänglighet och är idag en näst 
intill renodlad besöksdestination.  

                                                           
17 Slättberg och Bertilsson 2009 
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GÖTEBORG 
Göteborg anlades av Gustav II Adolf 1621 efter en holländsk stadsplan.18 
Hamnen var en viktig del av stadens funktion och var till en början förlagd i 
hamnkanaler. Göteborg blev basen för det Ostindiska kompaniet under 1700-
talet vilket ökade stadens position som en av de viktigare hamnstäderna i 
Sverige. Under 1800-talet växte hamnen ut i älven längs den södra älvstran-
den kring  det område som idag är Stenpiren, Packhuskajen och Skeppsbron.19 
Under 1800-talet gick Sverige från att vara en jordbruksnation till att bli ett  

                                                           
18 Bergman 2005 s.13  
19 Bergman 2005 s.15 

 
industrialiserat samhälle med nya behov på transportsektorn.20 Järnvägens 
utbyggnad på 1850-talet stärkte hamnens roll då den kunde försörjde ett 
större omland.  Hamnens roll förblev central för stadslivet under den senare 
delen av 1800-talet fram till andra världskrigets slut.21  Under slutet av 1800-
talet och det tidiga 1900-talet var emigrationen till Amerika stor vilket ledde 
till att Masthuggskajen på den södra älvstranden fick anläggas. Utrymmet på 
den södra älvstranden räckte till hamnens verksamheter fram till 1910-talet 

                                                           
20 Bergman 1999 s.3 
21 Bergman 1999 s.3 



 

men en ökande handel och behov av en så kallad frihamn, en plats där gods 
kan hanteras och omlastas utan tull, anlades på den norra älvstranden mellan 
1914-1922.22  

Varvsindustrin var länge en stor verksamhet i Göteborg och nådde sin höjd-
punkt under 70-talet då Göteborg hade några av världens största och moder-
naste varv. Göteborg kom också att bli en hamn med en stor hantering av 
petroleumprodukter. Gemensamt för ovanstående hamnverksamheter är att 
de kräver stora ytor. Hanteringen av petroleumprodukter ställer också stora 
krav på skyddsavstånd vilket var svårt att uppnå i de tidigare hamnanlägg-
ningarna vilka låg centralt i staden. (källa) De ytor som krävdes för verksam-
heterna fanns på den norra älvstranden vilket gjorde att anläggningarna kom 
att anläggas här. Den svenska varvsepoken avtog på det senare delen av 70-
talet och torrdockorna i ytterhamnen fylldes igen och omvandlades till con-
tainerfraktsterminaler.  

Göteborgs hamn är av riksintresse för sjöfart enligt ett beslut som togs den 
15:e maj år 2000.23 Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken skall områden som är av riks-
intresse för kommunikationsanläggningar skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten och utnyttjandet av anläggningarna.  

”En samlad hamnfunktion, som har en omfattande godshantering, en årlig 
volym på 1,5 miljoner ton gods, eller som har en omfattande internationell 
trafik, samt har intermodala förbindelser med övriga TEN-T och där med upp-
fyller kriterierna för TEN-T, kategori A hamn.”  
Slättberg och Bertilson Riksintresset Göteborgs hamn 2009 s.7 

Göteborgs hamn uppfyller detta kriterium främst genom sin stora andel 
godshantering men enbart passagerartrafikens omfattning gör att hamnen 
uppfyller kriteriet för att klassas som riksintresse. Ett riksintresse för hamnar 

                                                           
22 Bergman 2005 s.33 
23 Slättberg och Bertilsson 2009 

har som syfte att skydda hamnverksamheten så att dess möjligheter till fort-
satt utveckling inte försvåras. I riksintresset ingår även expansionsmöjligheter 
för verksamheten. Men intresset är i den meningen inte platsbunden utan 
lokaliseringens lämplighet kan komma att omprövas.24 Det vill säga att det är 
platsens funktion och inte lokaliseringen som är det egentliga intresset. Fri-
hamnen är utpekat i Riksintresset för Göteborgs hamn som den hamndel som 
är avsedd för kryssningsfartyg. 
 
”Frihamnen/Frihamnsterminalen 
Denna hamndel används i huvudsak för internationell kryssningstrafik. Under 
2006 anlöpte 15 kryssningsfartyg denna hamndel. 
Inom riksintresset kan eventuellt inrymmas annan verksamhet än hamnverk-
samhet under förutsättning att denna påtagligt inte kan komma att omöjlig-
göra utnyttjandet av hamndelen för den kryssningstrafik som finns där.”  
Slättberg och Bertilson Riksintresset Göteborgs hamn 2009 s.25 
Kryssningsverksamhetens skydd i riksintresset betyder inte att verksamheten 
behöver finnas på den angivna platsen men att en alternativ plats för fartygen 
behöver ordnas innan marken kan tas i anspråk för annat. I annat fall bör den 
nya bebyggelsen och de verksamheter som skall finnas på området inte omöj-
liggöra för kryssningsfartygen. Detta konstateras också i ett ställningstagande 
i Göteborgs gällande översiktsplan. 
 
”Länsstyrelsen och kommunen är överens om att Frihamnens funktion kan 
ersättas på annan plats inom Göteborgs hamnområde och att Frihamnen 
därigenom utgår som riksintresse.”   
Göteborgs översiktsplan, sid 57.  

 
Det redovisas inte var denna funktion kan omlokaliseras. Det finns alternativa 
lägen för Kryssningsfartyg i Göteborg som men frågan om dess lämplighet är 
inte ställd. I många kommunala dokument framhålls att sjöfarten är viktig för 

                                                           
24 Slättberg och Bertilsson 2009 s.8 
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Göteborg både historiskt och idag där det påtalas att det är en stark identitet 
för staden. Kommunala planer och visioner är dock tvetydig om fortsatt 
hamnverksamhet centralt i staden. Det identifieras att buller, dålig luftkvalitet 
samt hantering av farligt gods står i konflikt med att utveckla kajområdena för 
andra användningar.25  

                                                           
25 Stadsbyggnadskontoret 2009  
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Ett kryssningsfartyg är ett fartyg vars främsta uppgift är att transportera rese-
närer för nöjes skull. Dessa fartyg skiljer sig från passagerarfärjor då de inte 
har bildäck vilket frigör fler ytor för hytter och nöjeslokaler. Ett kryssningsan-
löp till en destination kan delas in i två typer. Det första är ett transit-anlöp 
vilket innebär att destinationen endast anlöps för ett besök. Det sker då inget 
utbyte av passagerare vilket ställer lägre krav på till exempel terminalbyggna-
der och parkeringsplatser. Den andra typen är ett så kallat turnaround-anlöp 
vilket innebär att passagerare byter trafikslag på destinationen. Detta är en 
kryssnings start- eller slutpunkt där större anläggningar krävs för att tillgodo-
se de behov som finns från både fartyg och passagerare.  

I Göteborgs hamn passerar i genomsnitt runt fyra miljoner passagerare per år, 
hälften av passagerarna reser med Stena Lines färjor till Danmark och Tysk-
land.26 Den andra hälften består till största del utav skärgårdstrafik men även 
en mindre andel kryssningstrafik. Under 2010 anlöpte 41 kryssningsfartyg 
Göteborg med cirka 35 000 passagerare.27 Detta kan jämföras med tidigare 
siffror från 2008 då 18 fartyg anlöpte med 12 500 besökare.28 Orsaken till 
ökningen av trafiken kan dels spås i en växande nordisk marknad men även 
för att Göteborgs Hamn och Göteborg & Co de senaste två åren aktivt arbetat 
för att marknadsföra Göteborg som en kryssningsdestination.29 Idag är Göte-
borg den 3:e största kryssningsdestinationen i Sverige näst efter Stockholm 
och Visby. Förhållande till sin storlek som stad och med en utbredd turistnär-
ing finns ytterligare en stor tillväxtpotential för destinationen. Göteborgs 
hamn och Göteborg & Co har satt 80-100 anlöp med cirka 150 000 – 200 000 
gäster som ett mål till 2020.30 Detta innebär en fyrdubbling utav kryssnings-
passagerare jämfört med dagens nivåer.  

                                                           
26 Slättberg och Bertilson 2009 s.14 
27 Jessica Blume, projektledare Göteborg City Shopping, intervju, Göteborgs & Co, 2010-10-05 
28 Slättberg och Bertilson 2009 s.14 
29 Jessica Blume projektledare Göteborg City Shopping och Liselott Bjärving, Cruise Coordinator Göteborgs 
Hamn, intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05  
30 Jessica Blume projektledare Göteborg City Shopping och Liselott Bjärving, Cruise Coordinator Göteborgs 
Hamn, intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 

Kryssningsturismen ger intäkter till staden främst genom de pengar som pas-
sagerarna spenderar under anlöpet vilket i Göteborgs fall är cirka 900 kronor 
per dag.31 Nästa år förväntas passagerarantalet öka till över 50 000 passage-
rare vilket skulle innebära en omsättning på runt 40 miljoner kronor. Kryss-
ningsfartygen och dess passagerare tillför även ickemateriella värden till sta-
den. Ett anlöp ger staden en större koppling till hamnen och stärker bilden av 
Göteborg som en hamnstad. Passagerarna befolkar stadens gator, parker och 
övriga offentliga platser vilket skapar liv i staden.  
 
Kryssningsdestinationen Göteborg är med i nätverket Cruise Baltic som är ett 
samarbete mellan 27 destinationer i Östersjöområdet. Samarbetet mynnar ur 
ett EU-projekt som startade 2004 där de största destinationerna är Köpen-
hamn, Stockholm, S: t Petersburg, Tallinn och Helsingfors. Inom Cruise Baltic 
ökade trafiken under 2009 men i en långsammare takt än tidigare år, en orsak 
tros vara det försämrade ekonomiska läget i världen samt att dollarkursen 
försvagats. Under 2010 förväntas ingen tillväxt inom Criuse Baltic och passa-
gerarantalet blir detsamma som 2009. Cruise Baltic pekar ut Göteborg som en 
destination som går emot trenden om en avstannande marknad och visar på 
en mycket stor tillväxt av både antalet anlöp och antal passagerare trots det 
sämre ekonomiska läget.32  
 
Göteborg är främst en transitdestination med ett bra läge mellan Oslo och 
Köpenhamn. Ett normalt anlöp sker mellan 08:00 på morgonen och fartygen 
brukar lämna kaj runt 16:00-18:00. I dag finns en av kajerna för kryssningsfar-
tyg i Frihamnen på den norra älvstranden. Läget ligger centralt och står inför 
en stadsomvandling. De större kryssningsfartygen kan inte anlöpa läget då de 
begränsas av den seglingsfria höjden under Älvsborgsbron på 45 meter. Dessa 
fartyg anlöper ytterhamnen utanför bron på den norra älvstranden. Under 
2010 var sju fartyg förtöjda i ytterhamnen.33  Trenden går mot att kryssnings-

                                                           
31Göteborgs hamn 2009  
32 Cruise Baltic 2010 
33 Jessica projektledare Göteborg City Shopping och Liselott Bjärving, Cruise Coordinator Göteborgs Hamn, 
Intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 



 

fartygen blir större vilket bland annat visar sig genom att antalet passagerare 
ökar procentuellt mer än antalet fartyg.  

SÄKERHET 
När Sverige deltog vid en diplomatkonferens i London i december 2002 beslu-
tades om nya regler för sjöfartskydd. Detta med bakgrund utav terrorattack-
erna som skedde 11 september 2001 i New York och Washington. De nya 
reglerna trädde i kraft 2004 som ett tillägg till SOLAS (Safety of Life at Sea). 
Tillägget var ISPS-koden som implementerades i lagstiftningen först genom 
ett EU-direktiv och sedan genom svensk lag. Ansvarig myndighet för sjöfarts-
skydd är Transportstyrelsen. Transportstyrelsen eller dåvarande Sjöfartverket 
gav ut en föreskrift om sjöfartsskydd, SJÖFS 2004:13. 

Avstängning av kajen under ett hamnanlöp i Göteborg 2010 
För att ta emot kryssningsfartyg vid en kaj krävs att denna är ISPS-klassad 
detta innebär att kajen skyddsplan för hamnanläggningen som ska vara av-
spärrad vid ett anlöp. Hamnsäkerhetsplanen ska godkännas av transportsty-

relsen. De ökade kraven på kajernas utformning resulterar ofta i kravallstäng-
sel med en stark utestängande effekt för allmänheten.  
 

EL 
Den genomsnittliga energiåtgången för ett fartyg under ett anlöp på 8 timmar 
är 60 000 kWh. Detta kan jämföras med vad 3850 eluppvärmda villor gör av 
med på samma tid.34 Denna elektricitet kan produceras ombord med genera-
torer kopplade till maskiner som skapar utsläpp från förbränningen. Miljöen-
gagemanget blir en allt tydligare trend inom resebranschen och kryssningstra-
fiken är inte ett undantag. För att nå bästa miljömässiga vinst är det relevant 
att som hamn kunna erbjuda en landströmsanslutning till kryssningskajerna 
för att fartygen inte ska behöva köra sina elverk vid hamnuppehåll. Det ska 
poängteras att miljövinsten är beroende på hur den landbaserade elen är 
producerad. I följande lokaliseringsstudie tas inte hänsyn till möjligheten att 
ansluta landström utan endast poängteras att det vore till störst hjälp i de 
lägen där miljökvalitetsnormen för kväveoxid överskrids. Där till kan påpekas 
att det bör finnas möjlighet för fartyg att ansluta sig till elnätet men kan vara 
problematiskt att tvinga fartygen till detta.  

                                                           
34 Marklund Erik 2008 
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Kartan ovan visar kväveoxidhalterna i Göteborg: Källa Göteborgs ÖP, Stigbergskajen, Majnabbehamnen, 
Masthuggskajen och eventuellt Röda sten är områden som är påverkade av höga halter av kväveoxid 

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP  
Göteborgs hamn räknar med att ett inre hamnläge bör ha minst 200 meter 
kajlängd och ett vattendjup på mer än 8 meter. I ytterhamnen bör kajlängden 
vara minst 300 meter och vattendjupet över 9,5 meter.35 

 

                                                           
35 Erik Krona, Port Development & Sustainability - Port of Gothenburg, intervju, Göteborgs hamns huvud-
kontor, 2010-10-15 

KAJYTA 
Fartygen är i vissa fall i behov av att bunkra vatten i hamn, i de fall fartygens 
egna system för att tillverka sötvatten inte är tillräckliga. Göteborg har relativt 
god vattenkvalitet på dricksvattnet som kan anses vara tillräckligt för att täcka 
fartygens krav. För att få ombord vattnet krävs antingen fyllning via direktan-
slutning till vattennätet eller att detta sker med tankbilar på kajen.  

Under hamnuppehållet sker om och pålastning av varor och avfall 



 

Containrarna står fritt på kajen och ger ett skräpigt intryck. 

Ombord på kryssningsfartygen finns tusentals passagerare och besättning 
som skapar olika typer utav avfall. Att kunna ta hand om dessa i hamnen är 
en tjänst som bör erbjudas de fartyg som anlöper.36 För soptömning beställs i 
dagsläget sophämtning utav det kommunalägda renhållningsbolaget Renova 
som kommer till kajen med containrar efter behov. Containrarna står idag 
kvar på kajen efter att fartygen lämnat kaj vilket ger ett skräpigt intryck. Det 
finns även avfall i form av vätskeform, det som bör erbjudas är tömning av 
svart- och gråvatten. Detta kan lösas med tankbilar men en mer långsiktig 
lösning är att kunna ta hand om avloppsvattnet direkt i det kommunala av-
loppsnätet.37 Det finns ibland behov av att bunkra förnödenheter och varor. 

                                                           
36 Jessica projektledare Göteborg City Shopping och Liselott Bjärving, Cruise Coordinator Göteborgs Hamn, 
Intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 
37 Liselott Bjärving, Cruise Coordinator Göteborgs Hamn, Intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 

Dessa tas ombord i lastluckor, ofta desamma som avfallet lämnar fartyget på 
vilket kräver att lastbilar kan köra fram till fartygen.  

TERMINALBYGGNAD OCH PARKERING 
Storleken på en terminalbyggnad är svår att direkt definiera utan styrs till stor 
del av vilka funktioner som skall ingå och behovet för varje enskild destina-
tion. Idag finns en byggnad i Frihamnen vid läget som oftast används för 
kryssningstrafiken, i andra fall sätts ett tält upp under anlöpet.38  
 
I dag finns ingen ambition för att bygga en större terminalbyggnad i Göteborg 
då kryssningstrafiken hittills är begränsad och att Göteborg inte självklart har 
en plats som en större kryssningsdestination i framtiden. Kryssningsindustrin 
är priskänslig och även lättflyktig då rederierna lätt kan lägga om sina rutter. 
En anledning till att behovet av terminalbyggnad är också den mindre andelen 
turnaround-anlöp. En ökad andel turnaround-anlöp skulle ställa större krav på 
terminalfunktioner i Göteborg bland annat på ankomst- och avgångshallar för 
in- och utcheckning av bagage, souvenirshop, toaletter, wifi.39 Behovet av 
parkeringsplatser är idag litet. Det är endast ett fåtal kryssningsgäster som är 
av turnaroundtyp och kommer till kryssningsterminalen med egen bil. En 
parkeringsplats invid fartygen i ett inre läge tar upp mycket central mark till 
långtidsparkering vilket inte direkt är förenligt med att platsen utvecklas till 
en central stadsdel.  
 

TRANSFER 
I ett läge som inte ligger i anslutning till centrum krävs att passagerarna tar sig 
till besöksmålet genom antingen kollektivtrafik, taxi eller transport som an-
ordnas vid besöket. Det vanligaste är att rederierna hyr in så kallade shuttle-
bussar för att passagerarna ska kunna ta sig till centrum eller övriga destina-
                                                           
38 Jessica projektledare Göteborg City Shopping och Liselott Bjärving, Cruise Coordinator Göteborgs Hamn, 
Intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 
39 Erik Krona, Port Development & Sustainability - Port of Gothenburg, intervju, Göteborgs hamns huvud-
kontor, 2010-10-15 
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tioner. Resmålen omfattar utöver Göteborgs centrum även besök på t.ex. 
akvarellmuseet i Skärhamn på Tjörn. I detta avseende är kopplingen till en 
större led för att kunna nå mer avlägsna platser viktig. Ett genomsnittligt an-
löp i ytterhamnen kräver runt 30 shuttlebussar, i ett inre hamnläge krävs cirka 
15 stycken.40 Om läget är centralt finns även möjligheten att promenera eller 
använda kollektivtrafiken för resan in till staden vilket gör behovet av buss-
transport än mindre.  

Bussar stannar idag på kajen utan angivna platser 

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Närhet till destinationen är i Göteborgs fall en viktig parameter att utgå ifrån 
för att kunna locka till sig kryssningsfartyg. Det finns exempel på destinatio-
ner som i sig är ett starkt varumärke att de kan locka fartyg till anlöp trots 

                                                           
40 Jessica projektledare Göteborg City Shopping, Intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 

stora avstånd, exempel på detta är Rom där resan från hamnen i Civitavecchia 
tar cirka en timma. Göteborg kan inte konkurrera om fartygsanlöp av denna 
typ utan passagerarna accepterar högst en resväg på 20 minuter till cent-
rum.41 Närheten och tillgängligheten kan inte endast mätas i avstånd utan 
andra faktorer kan spela in så som barriärer, naturliga promenadstråk och 
övriga besöksattraktioner. 

 

SAMLOKALISERING  
En samlokalisering av en kryssningsverksamhet med andra användningar är 
att föredra vid en central placering. Om de ytor på kajen som krävs för att ta 
emot ett fartyg samordnas ger det ett effektivare användande av marken så 
som parkering, bussuppställningsplatser med mera. Kryssningsverksamheten 
är en säsongsbetonad verksamhet då de flesta anlöp sker mellan maj och 
september med ett fåtal undantag kring jul gör det ytorna tomma stora delar 
av året.  

 

                                                           
41 Jessica projektledare Göteborg City Shopping, Intervju, Göteborg & Co, 2010-10-05 
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Studien analyserar 10 lägen vilka är indelad i tre typer baserat på dess geogra-
fiska position. Dessa är inre hamnläge, yttre hamnläge och nytt hamnläge.  

KRITERIER SOM DE OLIKA LÄGENA ANALYSERAS UTEFTER: 

� Kajlängd och vattendjup 
� Kajyta 
� Närhet och tillgänglighet 
� Pågående eller planerad markanvändning  

De två inledande kriterierna kan ses som en utvärdering av platsens möjlighet 
att tillgodose en lokal yttre tillgänglighet och den tredje på en lokal inre till-
gänglighet. I detta examensarbete bedöms olika lokaliseringsalternativ efter 
lokala förutsättningar och Göteborg som kryssningsdestination ställs inte mot 
andra kryssningsdestinationer.  Måttet på den yttre och inre tillgängligheten 
är i detta fall ett mått på hur de olika potentiella kryssningslägena förhåller 
sig till varandra. Där den yttre tillgångligheten beskriver fartygens möjlighet 
att angöra läget och där den inre tillgängligheten kan ses som ett mått på 
passagerarnas möjlighet att nå besöksmålet Göteborg.  

Utöver detta utvärderas platsens lämplighet i gällande och planerad markan-
vändning som ser till de konkurrerande intressena för platsen.  

 



 

INRE HAMNLÄGE 
Området avgränsas i väster av Älvsborgsbron med en segelfri höjd på 45 me-
ter. Den östra avgränsningen ligger i Götaälvbrons läge, bron är öppningsbar 
men är inte lämplig att passera med ett kryssningsfartyg. De fyra lägena i 
denna del av lokaliseringsstudien är de som, inom detta område, till stor del 
uppfyller de fyra uppställda kriterierna. I denna del utesluts en nyanläggning 
av kaj samt kajer med vilka idag har en pågående användning som inte disku- 

 

 
teras att flyttas från platsen.  Lägen som har för kort kajlängd eller mycket 
dåligt vattendjup är heller inte upptagna i nedanstående analys av lägen.   
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MAJNABBEHAMNEN  
Hamnen byggdes mellan åren 1951-62 för hamnverksamhet kring styckegods 
och färjetrafik. Sedan 1967 bedrivs Stena Lines trafik till Tyskland på platsen 
med både passagerar- och Ro/Ro-trafik.  

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP   
Det aktuella läget omfattar en kajlängd på 350 meter med ett djup på 8 me-
ter.  

KAJYTA 
40 000 m2 yta finns i direkt anslutning till kajen, ytan är till största delen öp-
pen och asfalterad vilket gör att det finns gott om plats till att skapa land-
gångs-, parkerings-, terminal- och säkerhetsytor.  

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET  
Platsen ligger cirka 3 km väster om Gustav Adolfs torg. En eventuell prome-
nad till centrum innebär att många barriärer måste korsas bland annat Os-
carsleden i syd. Läget har god tillgänglighet i och med Oscarsleden vilket un-
derlättar busstransporter både till centrum och till andra besöksmål i regio-
nen. Kollektivtrafiken i området är god med många bussar som passerar om-
rådet. 

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Den på kartan markerade kajen har tidigare används av fartyg som trafikerat 
linjen till Tyskland. Idag är det enbart det västligaste läget som används. Där-
emot används fortfarande hela kajytan. Med den nuvarande användningen av 
kajen är det svårt att anordna plats för att även kunna ta emot kryssningsfar-
tyg. Området är utpekat i översiktsplanen som område för framtida bebyggel-
seområde.  

SAMMANFATTNING 
+ Närhet till större led 
 
- Endast en kajplats p.g.a. kajlängd 
- Samlokalisering svår att uppnå med pågående verksamhet 

- Ocentralt i jämförelse med övriga inre lägen 
 
 



 

STIGBERGSKAJEN 
Stigbergskajen ligger norr om Stigberget på den södra älvstranden 2,1 km 
väster om Gustav Adolfs torg. Kajen byggdes ut under tidigt 1900-tal som 
Göteborgs djupvattenkaj för oceangående trafik.  
 

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP 
Längs Stigbergskajen är kajlängden 550 meter. Vattendjupet är som störst i 
den östra delen på 8,5 meter och grundare i den västra delen där vattendju-
pet är 6,5 meter. Älven är i läget utanför Stigbergskajen relativt smal och kan 
innebära svårigheter för fartygen att vänta runt.  

KAJYTA 
Kajytan uppgår till 30 000 m2 där det bland annat finns ett kajskjul som på 
senare år kommit att kallas Amerikaskjulet. Denna byggnad användes som 
terminal för Sea-Cat linjen som var en linje med höghastighetsfärjor till Fred-
rikshamn under 90-talet. Byggnaden utgör ett hinder då framkomligheten 
mot kajen är begränsad i bredd.  

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Området ligger geografiskt sett relativt nära Gustav Adolfs torg men är ändå 
svårt att nå till fots på grund av Oskarsleden vilket bildar en större barriär, vid 
platsen finns dock en smal gångbro över leden vilken leder upp till bland an-
nat Göteborgs sjöfartsmuseum. I öst utgör Stena Lines verksamhet på Mast-
huggskajen en barriär för kopplingen mot centrum. Närheten till Oscarsleden 
ger på samma gång området bra tillgänglighet för motortrafik. Bussar kan lätt 
nå leden via Fiskhamnsmotet vilken ligger i anslutning till området. 

 
PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Den östra delen av området är en del av Stena Lines verksamhet. En lokalise-
ring i detta läge skulle kräva att lösningar för att samexistera nås eller att 
Stena Lines verksamhet förändras eller flyttas. Området är utpekat i över-
siktsplanen som område för framtida bebyggelseområde.  
 
Amerikaskjulet utgör inte bara ett problem då den begränsar kajytans bredd 
utan är också en möjlighet då den skulle kunna användas som terminalbygg-
nad.  
 
SAMMANFATTNING 
+ Kajlängden gör att det är möjligt att ta emot två mindre fartyg 

+ Ingen konkurrerande användning på platsen idag 
+ Närhet till större led 
+ Närhet till Sjöfartsmuseet  
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- Kajytan begränsas utav Amerikaskjulet 
- Litet vattendjup i väster  



 

MASTHUGGSKAJEN 
Masthuggskajen är belägen på den södra älvstranden 1 km väster om Gustav 
Adolfs torg.  Kajen byggdes ut mellan 1888-1902 som den första kajen för 
oceangående fartyg. På platsen har trafik till Danmark bedrivits av Stena Line 
sedan 1972. 

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP 
Det läge som på denna plats anses mest lämpligt är det som ligger väster om 
den utstickande påfartsrampen. Kajlängden är 540 meter med ett större vat-
tendjup i öster 7,6 meter. I väster är kajdjupet 6,9 meter.   

KAJYTA 
40 000 m2 finns tillgängligt i anslutning till kajen. På kajen finns Stena Lines 
terminalbyggnad och kontor samt de ramper som krävs för att kunna lasta 
och lossa passagerarfärjorna.  

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Området har ett nära läge till centrum, framförallt till Järntorget som är en av 
centrala Göteborgs viktigaste kollektivtrafiksknutpunkter. Den större barriär 
som hindrar detta är Oscarsleden. Om Oscarsleden överdäckas/grävs ner blir 
området mycket centralt. 

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Det finns planer på att flytta/omforma pågående verksamhet och låta stadens 
centrum växa ut mot älven. Det som hindrar denna utveckling är till stor del 
Stena Lines läge intill kajen, detta är dock inte det enda hindret utan Oskars-
ledens barriäreffekt avskiljer staden från kontakten med vattnet oavsett om 
Stena omlokaliseras eller ej.  
En kryssningsterminal skulle kunna samlokaliseras i den västra delen av kajen 
samtidigt som Stena Lines verksamhet omformas till att mer fokusera på en-
bart persontrafik.  

 
SAMMANFATTNING 
+ Närheten till centrum 

+ Närhet till större led 
 
- Barriäreffekt av Oscarsleden 
- Pågående verksamhet berörs 

- Kajdjup 
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FRIHAMNEN 
Frihamnen ligger på den norra älvstranden vid Göta Älvbrons fäste 1 km norr 
om Gustav Adolfs torg. Hamnen invigdes 1922 som en frihamn där godset 
först tullades när det lämnade området.  

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP 
Hamnen består av tre pirar, Södra Frihamnspiren, Norra Frihamnspiren och 
Kvillepiren. Vattendjupet i bassängerna är olika och djupet in till kaj varierar 
över området. De kajer som uppfyller kravet på >8 meter är kajerna runt Nor-
ra Frihamnspiren och den västra kajen på Södra Frihamnspiren. Kajlängden på 
Södra Frihamnpirens norra kaj uppgår till 500 meter. På Norra Frihamnpiren 
är kajlängden 410 och 400 meter. Ett läge direkt ut mot älven utesluts på 
grund av trängsel och stor påseglingsrisk från trafiken på Götaälv. 

KAJYTA 
Kajytan i området är stor och uppgår till 60 000 m2 på Norra Frihamnpiren på 
Södra Frihamnpiren finns en totalyta på omkring 50 000 m2. På kajerna finns 
ett flertal byggnader av skiftande kvalitet.  

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Avståndet till Gustav Adolfs torg är litet men Göta älv utgör en barriär. Vägen 
till centrum går idag över Götaälvbron som i framtiden kommer skiftas mot 
en bro i ett östligare läge. Det finns god kontakt till större trafikled vilket un-
derlättar för turistbussar att nå destinationer utanför Göteborg.  

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Södra Frihamnspiren eller Bananpiren som den också kallas användes fram till 
1990-talet som hamn för Sveriges import av bananer med specialbyggda bå-
tar. Bananerna mognas fortfarande på platsen men fartygen anlöper ute i 
ytterhamnen. Norra Frihamnspiren var tidigare läget för DFDS Seaways färje-
trafik till Newcastle, linjen lades ned 2006 och används idag som kryssnings-

hamn. Kajerna runt piren används också som tillfällig förtöjningsplats för di-
verse fartyg t.ex. Kustbevakningen, besökande örlogsfartyg, fiskebåtar med 
mera. Kvillepiren som är den västligaste av pirarna är läget för Stena Scanrail 
som trafikerar linjen Göteborg-Fredrikshamn, bland annat med rälsburet 
gods.  
 
I detta område finns stora möjligheter till en samlokalisering med framtida 
bebyggelse. En lokalisering i Frihamnen har inverkan på hur den nya stadsde-
len kan utvecklas men även hur framtida gång- och cykelbroar påvekas och i 
vissa fall begränsar kryssningsfartygens framkomlighet.  Eftersom fartygen 
anlöper mellan 08:00 och 09:00 på morgonen och lämnar kaj på eftermidda-
gen runt 16:00 gör att många öppningar skulle ske i pendlingstider för lågbro-
ar väster om läget. 
 
SAMMANFATTNING 
+ Stor kajyta 

+ Djup 
+ Långa kajlängder 



 

+ Centralt 
+ Framtida kollektivtrafik på vattnet till området skulle göra området lättill-
gängligt från centrum.  

- Påverkar framtida lågbroar väster om läget. 

SAMMANFATTNING INRE HAMNLÄGE 
Majnabbehamnen anses som olämpligt främst då den pågående verksamhe-
ten på området är i behov av kajytorna. Läget är dessutom ocentralt jämfört 
med andra analyserade inre hamnlägena. Stigbergskajen är ett läge som bör 
betraktas som lämpligt vid en vidare studie men för att bli en lyckad plats bör 
det samordnas med Stena Lines framtida utveckling på Masthuggskajen i väs-
ter. Masthuggskajen är intressant att utreda om den pågående verksamheten 
för området förändras. Masthuggskajen är tillsammans med läget i Frihamnen 
det mest centrala läget. Frihamnen är enligt analysen ett lämpligt läge för att 
ta emot kryssningsfartyg.  

En kryssningsterminal i ett inre hamnläge har positiva egenskaper så som att 
det möjliggör en koppling till stadens centrala delar med andra medel än att 
använda bussar. Detta gäller främst för lägena Frihamnen och Masthuggska-
jen. Den lokala inre tillgängligheten är där med god om det anordnas en bra 
koppling till staden.  

Den yttre tillgängligheten är lägre då större fartyg begränsas av den segelfria 
höjden under Älvsborgsbron. Älven är också trång och kan försvåra för farty-
gen att vända runt.  
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YTTRE HAMNLÄGE 
Till de yttre hamnlägena hör de lägen som finns i de befintliga hamnanlägg-
ningarna på den norra älvstranden utanför Älvsborgsbron.  Denna del av 
hamnen är den som idag står för Göteborgs större hamnverksamheter med 
olje-, Ro/ro- och containerhantering.  Ur denna lokaliseringsstudie utesluts 
lägen med en kajlängd kortare än 300 meter samt de som inte kan erbjuda  

 
 
kajyta i direkt anslutning till läget. Utifrån dessa kriterier återstår två lägen 
som presenteras nedan.  

 



 

ARENDAL 
Arendalshamnen används som komplement till funktionerna i Älvsborgsham-
nen. Läget är även tänkt som blivande kryssningskaj för säsongen 2011.  

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP 
Kajlängden är 400 meter och djupet är 8 meter i väster och 9,2 meter i öster.  

KAJYTA 
Kajytan är i området stor och skulle kunna omfatta ett större område än det 
som illustreras på bilden ovan. 

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Arendalshamnen har på grund av sitt läge i ytterhamnen liten kontakt med 
centrum. För att ta sig in till Gustav Adolfs torg krävs idag transport med bus-
sar eller taxi då det varken är gångavstånd eller finns befintlig kollektivtrafik 
men närheten till trafikleder ger god tillgänglighet för shuttle-bussar.  

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Idag pågår hamnverksamhet om än i mindre skala. En kryssningshamn i detta 
läge påverkar inte verksamheterna runt om kring mer än att det upptar ex-
pansionsyta. Den befintliga hamnverksamheten i omgivningen påverkar 
kryssningsterminalen då det kan dra ned uppskattningen av området.  

I den fördjupade översiktplanen för ytterhamnsområdet antagen av kommun-
fullmäktige 2006 ges riksintresset Göteborgs hamn prioritet framför riksin-
tressena Älvsborgs fästning och Natura 2000 området Torsviken.42 Detta ty-
der på att hamnfunktionen är ett mycket viktigt och prioriterat statligt intres-
se. När den fördjupade översiktsplanen för ytterhamnsområdet producerades 
var hamnen i en expansiv fas, då förväntades en stor ökning av den hanterade 

                                                           
42 Linderstad och Jacobsson 2006 

mängden gods i hamnen. De olika aktörerna i hamnen hade uttryckt behov av 
att expandera. Under den ekonomiska krisen svalnade markanspråken och 
har fram till idag varit relativt låg men dessa kan komma att ändras i framti-
den. Intill kajområdet finns Volvomuseet samt en större park vilket kan tänkas 
attrahera kryssningsgäster. 
 
SAMMANFATTNING 
+ Stor kajyta 

+ Tillräcklig kajlängd 
+ Grönområde i väster 
+ Vattendjup 
+ Volvomuseum  

 
- Långt från centrum 
- Ovis framtid från konkurrerande intressen 
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ÄLVSBORGSHAMNEN/SKANDIAHAMNEN 
I detta läge anlöpte fram till 2010 de större kryssningsfartygen Göteborg. 
Detta är primärt läget för Ro/ro och Containertrafiken i Göteborgs hamn.43 

KAJLÄNGD OCH VATTENDJUP  
På kartan ovan visas en kajlängd på över 3km där vattendjupen intill kaj näs-
tan uteslutande överstiger 10 meter.  

KAJYTA 
Kajytan i området är mycket stor och används idag främst för uppställning av 
containrar i den östra delen (Skandiahamnen) och till Ro/ro-verksamhet i den 
västra delen (Älvsborgshamnen).  

NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Området ligger i Göteborgs bashamn på norra älvstranden utanför Älvsborgs-
bron 7,5 km väster om Gustav Adolfs torg. Området är en industrihamn med 
liten tillgång till kollektivtrafik. I området finns inga sevärdheter och heller 
inga möjligheter för passagerare att besöka staden utan att åka buss eller taxi 
från platsen. Tillgängligheten till större trafikleder är dock god.  

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Området är idag en industrihamn som kan komma att störa kryssningstrafi-
ken. Omkringliggande områden är inte attraktivt ur ett turistperspektiv, och 
kryssningstrafiken kan hindra den pågående hamnverksamheten. 

                                                           
43 Slättberg &Bertilson 2009 

 
SAMMANFATTNING 
+ Stora kajer 

+ Vattendjup 
+ God anslutning till trafikleder 
 
- Oattraktiv miljö 

- Inga aktiviteter i närområdet 
- Konkurrerande intressen 
 



 

SAMMANFATTNING AV YTTRE HAMNLÄGE 
Det hamnläge i ytterhamnen som är mest lämpligt enligt ovanstående analys 
är Arendalshamnen. Det finns kvaliteter så som Volvomuseet och den park 
som är anlagd intill. Det är även en lösning som de närmsta åren kan ses som 
lämplig att utveckla i mindre skala för att vara ett komplement till ett inre 
läge. Däremot anses det på grund av kommande expansionskrav från konkur-
rerande hamnverksamheter vara en tillfällig lösning. Ett läge i Älvsborgsham-
nen och Skandiahamnen anses inte vara lämpligt för att ta emot kryssnings-
fartyg. Det ses däremot som ett bra läge att använda som reservläge vid hög 
efterfrågan. 

Den inre tillgängligheten i ytterhamnen är låg då det krävs fordonstransport 
utanför kollektivtrafiksystemet för att nå staden. Tillgängligheten höjs dock 
genom de goda anslutningarna till trafikleder som gör resan till centrum och 
övriga destinationer kort räknat i tid. Avståndet till centrum i tid är också un-
der de 20 minuters restid som är att betrakta som övre gräns som passage-
rarna kan acceptera. 

En kryssningsterminal i ett yttre hamnläge har positiva fördelar vad det gäller 
möjligheten att ta emot alla storlekar på fartyg då det inte begränsas utav 
den segelfria höjden under Älvsborgsbron. Den yttre tillgänligheten kan där-
med sägas vara god. I ett yttre hamnläge finns även utrymmesmässiga förde-
lar då kajerna ofta är mycket stora till följd utav pågående eller tidigare verk-
samheter i området.  

Ett anläggande av en kryssningsterminal i ett yttre läge kan försvåra för den 
pågående markanvändning och hamnens övriga funktioner samt utveck-
lingsmöjligheter.  
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NYTT HAMNLÄGE 
Detta område ses som eventuella lägen om ett alternativ om en nylokalise-
ring av kryssningsterminal kan anordnas ligger på södra älvstranden utanför 
Älvsborgsbron. I följande analys utelämnas analyspunkterna kajlängd & vat-
tendjup och kajyta då dessa inte finns idag utan måste anläggas för att termi-
nalen skall kunna fungera. I denna studie finns fyra lägen som är relevanta att  

 

 
behandla och dessa omfattar de lägen vilka idag redan ianspråktagna för be-
fintliga hamnverksamheter, om än i mindre skala. 
 



 

RÖDA STEN 
NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Röda sten ligger vid det södra fästet till Älvsborgsbron ca 4,5 km väster om 
Gustav Adolfs torg. Röda Sten ligger direkt utanför Älvsborgsbron och är det 
läge som både kan ge verksamheten närhet till staden samtidigt som större 
fartyg kan angöra läget.  

Få anslutningar till större leder innebär att mer trafik skulle passera genom 
området Klippan. I övrigt ligger läget vid en viktig punkt i det större trans-
portnätet med god tillgänglighet för att transportera sig norr ut över Älvs-
borgsbron samt via Götaleden in till centrum.   

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
På området står en före detta värmecentral från 40-talet. Denna stod tom på 
80-talet men på 90-talet rustades byggnaden upp för att användas till kultur-
verksamhet. Byggnaden skulle kunna användas som en terminalbyggnad vid 
behov. Området används idag till stor del i rekreationssyfte. Det ligger i ett 
naturskönt läge med utsikt ut över inloppet till Göteborgs hamn.  

SAMMANFATTNING 
+ Relativt centralt 
+ Djup 

- Trafiklösning 
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NYA VARVET 
NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Nya varvet ligger väster om Röda sten och cirka 5 km väster om Gustav Adolfs 
torg. Avståndet till centrum är stort både avståndsmässigt men också påtag-
ligt genom många barriärer in till centrum. Vägen till området passerar ge-
nom bostadsområden innan en större led nås.  

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Det finns i området bebyggelse med kulturhistoriska kvaliteter. Dessa utgör i 
vissa avseenden en begränsning men kan även ses som en fördel och möjlig-
het att integrera verksamheterna i dessa. Över området finns ett riksintresse 
för kulturmiljövården.  

SAMMANFATTNING 

+ Djup 

- Väganslutning 
- Kan störa riksintresset 



 

TÅNGUDDEN 
NÄRHET OCH TILLGÄNGLIGHET 
Tångudden ligger 6,5 km väster om Gustav Adolfs torg. Närheten till en större 
led finns men anslutningen till denna går genom bostadsområden som kan 
störas av en ökad trafik.  

PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Idag bedrivs verksamheter på området i en mindre hamn. De funktioner som 
är anslutna till platsen är bland annat Polis och Tull. Översiktsplanen för Gö-
teborgs kommun anger verksamhetsområde (som får innehålla industri, lager, 
hamn, partihandel, verksamheterna får vara störande) och större institution. 
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KÄRRINGBERGET 
NÄRHET & TILLGÄNGLIGHET 
Kärringberget ligger 8 km väster om Gustav Adolfs torg. Anslutningen till en 
större led är svår att skapa.  
 
PÅGÅENDE ELLER PLANERAD MARKANVÄNDNING 
Idag är området millitärt och avstängt från allmänheten. Att anlägga en ter-
minal i detta läge skulle där med göra området mer tillgängligt än vad det är 
idag. Djupet i området är litet och skulle kräva större muddringsarbeten 
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Sammanfattning nytt hamnläge 
Det mest lämpliga nya hamnläget enligt denna studie är läget vid Röda Sten 
detta alternativ bör dock utredas tillsammans med Nya varvet. Där ett läge 
där kan komplettera det vid Röda Sten.  

Tångudden och Kärringberget är yttre lägen som anses relativt olämpliga 
främst pågrund av bristande kommunikationsmöjligheter men bör ställas som 
alternativ om en anläggning planeras kring Röda sten/ Nya varvet.  

Ett nytt läge har möjlighet att samla all framtida kryssningstrafik på en plats 
och läget vid Röda Sten är det som av alla analyserade lägen i lokalisstidien 
som bäst uppfyller kravet på en god inre tillgänglighet samtidigt som det kan 
ta emot alla typer av kryssningsfartyg.  

SLUTSATSER AV LOKALISERINGSANALYSEN 

� Det finns flera lägen i Göteborg både innanför och utanför Älvsborgs-
bron som uppfyller de rent fysiska kraven på platsen vad det gäller 
kajlängd, vattendjup och kajyta. En miljökonsekvensbeskrivning kan 
därmed omfatta alternativa lokaliseringar.  

� Hög lokal inre tillgänglighet uppnås lättast i ett inre läge, eventuellt 
kan Röda Sten också sägas innehålla en grad av en sådan tillgänglig-
het. En kryssningsterminal i ett inre hamnläge har också positiva 
egenskaper så som att det möjliggör en koppling till stadens centrala 
delar utan fordonstransport. Av lokaliseringsanalysen dras slutsatsen 
att Frihamnen och Masthuggskajen/Stigbergskajen är de två mest 
lämpliga lokaliseringarna i ett inre läge. 

� Den yttre tillgängligheten är som störst i ytterhamnen och i ett nytt 
hamnläge. Arendalshamnen är det lämpligaste yttre läget i befintlig 
anläggning och Röda Sten om det sker en nyanläggning. 

 
ANTAGANDEN 

� Göteborg förstärker sin roll som hamnstad även inom passagerartra-
fiken och når målet med ca 100 anlöp per år till 2020. 
 

� Trafiken är främst transittrafik även om turnaroundtrafik sker i mind-
re skala. 

 

� Fartygen växer i storlek men marknaden för de mindre fartygen är av 
fortsatt stor betydelse.  
 

� Markanspråk från bashamnens verksamheter kommer öka och den 
yttre terminalen som idag finns i Arendalshamnen kommer därmed få 
konkurrerande användningar.  

 
Utifrån ovanstående antaganden dras slutsatsen att Göteborg bör erbjuda två 
olika lokaliseringar för hamnlägen avsedda för kryssningsfartyg, ett på varde-
ra sidan av Älvsborgsbron. Det är även möjligt att på de olika lokaliseringarna 
kunna erbjuda mer än ett läge för att kunna tillgodose framtida behov från 
näringen. Det mest lämpade yttre läget enligt ovanstående kriterier är, om 
även nyanlägning inkluderas, Röda sten. I följande planförslag antas att det 
yttre läget blir avsatt för turnaround-anlöp även om fartygen kan angöra in-
nerhamnen. Genom att turnaround-anlöp förläggs i det yttre läget minskar 
behoven och kraven på platsen kring det inre läget i form av ytor för en större 
terminalbyggnad, parkering och andra utrymmeskrävande funktioner.  
 



 

I följande planförslag görs ingen fördjupning på ett läge utanför Älvsborgs-
bron. Då ett planförslag för ett inre läge bättre svarar på examensarbetets 
avslutande frågeställning.  

Stigbergs-/ Masthuggskajen samt läget Frihamnen är de två identifierade 
lämpliga inre lägena. Gemensamt för de båda är att de i översiktsplanen är 
utpekade som framtida utvecklingsområden. Det är också två områden vars 
utveckling lokalt är flitigt debatterade.  
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STIGBERGS- OCH MASTHUGGSKAJEN 
För området kring Masthuggskajen pågår ett planarbete av stadsbyggnads-
kontoret i Göteborg vilket nu befinner sig i programfasen. Planarbetet omfat-
tar inte geografiskt Stena Lines kaj- och terminalytor, det förs dock en kort 
diskussion om för- och nackdelar med att behålla färjetrafiken i det befintliga 
läget på Masthuggskajen.45 Det föreslagna nya läget om Stenas verksamhet 
ska flyttas är Stigbergskajen, från detta läge ses fördelar med att det finns en 
befintlig kaj med anslutning till Oscarsleden och med en terminalbyggnad, det 
så kallade Amerikaskjulet. Området vid Masthuggskajen karakteriseras av 
Stena Lines terminal- och parkeringsanläggningar. Denna avskiljer staden från 
vattnet men även om Stena Lines verksamhet omlokaliseras återstår trafikle-
den Oscarsleden som en barriär mellan staden och vattnet.  Stena Lines kon-
trakt för marken löper till år 2014, medan huvudbyggnadens kontrakt löper 
till och med 2030. Några politiska beslut om vad som händer med området 
efter dessa datum har inte fattats.46 Det pågår dock en debatt om Stena Lines 
framtid på platsen där det både finns starkt stöd för att behålla verksamheten 
inne i staden som att flytta på den till fördel för fortsatt utbyggnad av centalt 
vattennära bostads- och kontorsbebyggelse samt nya fasta förbindelser över 
älven. Det pågående planarbetet är inte förenligt med att även skapa en plats 
för kryssningsfartyg på platsen då det i diskussionen föreslås att Stena Lines 
verksamhet lokaliseras på Stigbergskajen vilket ger lite utrymme för att även 
innehålla en kryssningsverksamhet.  

Ett alternativ som tillåter att passagerartrafik kan pågå på både på Stigbergs- 
och Masthuggskajen detta samtidigt som vattenkontakten kan stärkas för 
allmänheten. Vilket även presenteras i programarbetet som finns för platsen. 
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Amerikaskjulet intill Stigbergskajen.  

Stena Jutlandica på väg till kaj i Göteborg  



 

Utdrag ur Program för Detaljplaner, Norra Masthugget – juni 2010 

I förslaget ovan är detta illustrerat genom att trafiken förläggs i en tunnel 
vilket skulle överbrygga Oskarsledens barriäreffekt. Det finns också en annan 
lösning där Oscarsleden överbryggs genom en överdäckning vilken behåller 
sin höjd över leden och sträcker sig ut mot kajen.48 Då skapas ett utrymme 
under däcket där trafikmatningen till färjorna kan fortgå. En sådan lösning 
kan integreras och fortsätta väster ut mot Stigbergskajen där överdäckningen 
kan fungera som en terminal för kryssningsfartyg. Ett läge för kryssningsfartyg 
på Stigbergs- och Masthuggskajen skulle då kunna samordnas med den pågå-
ende passagerartrafiken som finns på Masthuggskajen idag. 

                                                           
48 Stadsbyggnadskontoret 2010 

 

 Bild över Frihamnsmotet på Oskarsleden, till höger sticker Amerikaskjulet fram. I bild syns även den befint-
liga gångbron över leden.    

 
Ur kryssningsverksamhetens perspektiv är Stigbergs- och Masthuggskajen ett 
lämpligt inre läge och då främst om de problem som idag finns med Oskarsle-
den kan minskas. Målet med detta examensarbete är att undersöka om 
Kryssningsverksamheten kan samlokaliseras med andra användningar och 
integreras i en stadsdel. Vid Masthuggskajen/Stigbergskajen är Stena Lines 
nuvarande användning på platsen den större knäckfrågan och osäkerheten 
om dess framtid gör platsen både intressant och svårhanterlig. Ett planförslag 
på denna plats skulle mer fokusera på Stena Lines möjlighet att integreras i 
den växande stadskärnan och fokus från Kryssningsverksamheten skulle för-
svinna. Med bakgrund av detta väljs istället Frihamnen i nedanstående plan-
förslag för att illustrera hur en kryssningsverksamhet kan integreras i en 
stadsdel.  
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FRIHAMNEN 
Göteborg har flera älvnära förnyelseområden och Stadskansliet har i samver-
kan med ledningen för stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB 
utarbetat en vision för Centrala Älvstaden där Frihamnen är en av stadsdelar-
na som behandlas. Målet är att skapa en blandstad med ickestörande verk-
samheter och med funktioner som bostäder, butiker, kontor, service, kultur 
och evenemang.49 Idag finns från kommunalt håll inga fastställda planer för 
hur stadsdelen rent fysiskt ska se ut, Centrala Älvstaden pekar istället på fort-
satta planeringsfrågor för Frihamnsområdet, dessa är: 

”Hur kan Frihamnsområdet bidra till regionens och stadens utveckling?  
Utvecklas med hänsyn till markens byggbarhet?  
Användas med hänsyn till framtida infrastruktur?  
Komplettera/bli en del av City och regionkärnan?  
Bli en integrerad del av Hisingen?  
Bidra till stadens grönstruktur?”  

Centrala älvstaden 2010 

LÄGE I STADEN 
Frihamnen ligger i anslutning till tre andra förnyelseområden. Norr om Fri-
hamnen ligger Backaplan som idag innehåller stora delar externhandel, under 
de närmaste åren planeras stadsdelen omvandlas till en blandstad med fler 
bostäder och övriga verksamheter utöver handel. Vid Backaplan ligger också 
Hjalmarbrantingsplatsen vilket är en av Göteborgs större kollektivtrafiksnoder 
med både buss- och spårvagnstrafik. Väster om Frihamnen finns den östra 
delen av förnyelseområdet Norra Älvstranden vilket är ett tidigare hamnom-
råde som varit under stadsutveckling under en längre tid. I denna del finns 
bostäder, skolor, kontor och en del verksamheter. Ringön ligger i öster  

                                                           
49 Göteborgs Stad 2010 

 
och är ett industriområde med mindre verksamheter. Tvärs över älven ligger 
centrala Göteborg med Operan, Göteborgshjulet, Skanskaskrapan (i folkmun 
Läppstiftet), Gallerian Nordstan, Barken Viking och Östra hamngatan som 
senare övergår i Avenyn.  

 

OMRÅDET IDAG 
Frihamnen karakteriseras och avgränsas av stora barriärer i form av trafikle-
der och vattenområden. Lundbyleden bildar tillsammans med Hamnbanan en 
stark barriär mot Hisingens centrala delar som tillsammans med infrastruktu-
ren kring Götaälvbrons påfart och Göta älv skapar ett tydligt avgränsat områ-
de.  



 

Hamnbassängen mellan Norra och Södra Frihamnspiren. 

Frihamnen är lågexploaterat i förhållande till sitt centrala läge. Idag utnyttjas 
området för sjöfart, evenemang, bussdepå och annan ytkrävande verksam-
het. På området finns spår av tidigare användningar genom t.ex. kajskjul och 
magasin och industriområdeskaraktären är tydlig med stora asfalterade ytor 
och ett fåtal byggnader där ett fåtal är värda att bevara.  En del gröna inslag 
finns i form av trädkantade gator bland annat den gata som leder ut på Norra 
Kvillepiren samt Lindholmsallén vilken ansluter i väster. Frihamnsmotet och 
den gata som leder till Götaälvbron är omgärdad av ett grönt bälte. Viss grön-
yta finns också vid Kvillebäckens utlopp i hamnbassängen. I planområdets 
västra gräns finns Ramberget vilket är ett stort rekreationsområde på Hising-
en, kontakten till denna är avskild genom Lundbyleden och Hamnbanan.  

Kryssningsterminalen som den ser ut idagvilket är läget där den tidigare trafiken till England gick. På bilden 
ses även den befintliga Götaälvbron som planeras att bytas ut mot en ny bro.  

Stenas Järnvägsfärja, Stena Scanrail förtöjd i sitt läge på Kvillepiren. De berget i bakgrunden ör Ramberget.  
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Magasinsbyggnader som tillför området karaktär.  

På bilden syns hamnbassängen mellan Kvillepiren och Norra Frihamnspiren. Längs Kvillepiren finns ingen 
kaj utan endast en skrotstensslänt.  

Kajskjul 107, har renoverats och ett flertal företag har idag sina verksamheter i huset. 

 På bilden syns Norra Frihamnspiren till vänster och Södra Frihamnspiren till höger. I bakgrunden syns 
Skanskaskrapan, i folkmun omnämnd som Läppstiftet.  



 

PLANFÖRSLAG 

Planområdet omfattar 
112 hektar varav 38 hektar idag är vattenområde. 
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PLANFÖRSLAG 
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AVGRÄNSNING 
Geografiskt avgränsas planområdet till Lundbyleden i nordväst, innefattar 
delar av Ringön i nordost följer sedan Göta älv i en sydvästlig sträckning för 
att sedan ansluta mot avgränsningen vid Lundbyleden. Se karta till höger. 

UTFYLLNAD 
De större andelarna vattenområde i stadsdelen tillför kvalitéer till området 
men fungerar på samma gång som barriärer. En väl fungerande stadsdel kan 
vara svår att uppnå om barriärer försvårar kommunikationer inom och till den 
övriga staden. Den inre bassängen fylls i planförslaget ut med ca två tredjede-
lar. Därigenom kan Lindholmsallén fortsätta genom området med bebyggelse 
på ömse sidor. Vattenområdet mellan Kvillepiren och Norra frihamnspiren 
behålls till stor del där endast den innersta delen fylls ut för att skapa en ge-
nare passage. Den yttersta bassängen fylls helt igen och en större yta skapas 
mellan frihamnspirarna.  På denna yta som ligger mycket centralt finns stor 
potential för att lokalisera publika verksamheter till och i en sådan mängd att 
det uppfattas som en stadsdel. 

GRÖNOMRÅDEN  
Grönytor är i förslaget placerade för att skapa stor tillgänglighet för passeran-
de till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Se karta på nästkommande 
sida. En större park föreslås på Kvillepiren, denna är tänkt att bli ett rekrea-
tionsområde dels för boende i Frihamnen men är också en tillgång för alla 
som rör sig i den centrala staden. Föreslagna gång- och cykelbroar över 
hamnbassängen korsar parken, parken kopplas även samman med Hisingens 
övriga grönstruktur genom en förbindelse till Kvillebäcken vilken uppströms 
leder genom ett flertal andra stadsdelar. En nyanlagd park föreslås placeras 
vid den bevarade byggnaden kajskjul 107, se bild sida 42, med starka karak-
tärsskapande kvalitéer. Parken gör att denna inte skyms av övrig bebyggelse 
och får en upphöjd ställning i området. En park har också placerats på södra 
änden av Kvillepiren mellan gång- och cykelförbindelsen över Göta älv. 



 

På kartan till höger beskrivs de större gator som trädkantas för att markera 
stadsdelens viktigare stråk. Lindholmsalléns utförande idag med trädkantade 
gator, cykelbanor och spårvagnsspår med gräsytor emellan som är tänkt att 
fortsätta in i planområdet.  

NYA BROAR OCH SMÅBÅTSHAMNAR 
Möjligheten till att området byggs upp och blir en central stadsdel ligger i 
kopplingen till omgivande områden och inte minst kopplingen över Göta älv. I 
planförslaget finns en gång- och cykelbro placerad mellan Operan och Södra 
Frihamnspiren vilken kommer skapa konsekvenser för älvtrafiken som passe-
rar här på väg upp till Vänern och behöver vara öppningsbar. Om denna skulle 
trafikeras med kollektivtrafik skulle ett gent stråk skapas mellan den kollektiv-
trafik som idag finns i Brunnsparken och Östra hamngatan över till Hisingen. 
 
Den i planförslaget bevarade hamnbassängen överbryggs med två gång- och 
cykelbroar. Den yttre bron bör även den vara öppningsbar för att kunna ta in 
större fartyg i hamnbassängen mellan broarna, denna plats är lämplig att t.ex. 
lägga upp Ostindiefararen Göteborg eller andra fartyg som lockar som be-
söksmål. Den innersta bron kan vara fast och av enklare karaktär med en 
öppning för mindre båtar där en småbåtshamn föreslås placeras, en småbåts-
hamn föreslås även i den innersta hamnbassängen. Genom att få in mer 
hamnaktiviteter centralt i staden och även möjliggöra att staden angörs via 
båt stärks kopplingen mellan stad och hamn. Vattenytorna gas också en funk-
tion och användning och ger ett mer resurseffektivt utnyttjande av centralt 
belägna ytor. Ett annat alternativ kan vara att tillåta flytande bostäder i dessa 
lägen. 

KVARTERSSTRUKTUR 
Kvartersstrukturen har till stor del utformats som fortsättning av omkringlig-
gande strukturer som till stora delar består av rutnätsstad. I nordväst fortsät-
ter strukturen i Brämaregården ner mot vattnet, bortsett från de byggnader 
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som ligger närmast Lundbyleden där huskropparna fungerar som skydd mot 
både buller och farligt gods som fraktas på leden och hamnbanan och ger 
därför en annan struktur. Planförslaget följer de rekommendationer som ges i 
tillägget till Översiktplanen vilken behandlar farligt gods.50 Större kvarter finns 
i områdets norra delar som förväntas innehålla handel och centrumfunktio-
ner vilket stämmer med den struktur som återfinns i industri- och handelsom-
rådet Ringön i nordost.   

MARKANVÄNDNING 
Området med sitt nära läge till centrum och med vattenkontakt förväntas bli 
attraktivt för kontor, bostäder, handel mm. I den större kollektivtrafikspunk-
ten, på kartan markerad med en vit cirkel i de nordöstra delarna av området, 
och gatorna mot Hjalmar Brantingsplatsen, Götaälvbron och Lindholmsallén 
ses möjligheterna för handel som extra stor. I planförslaget föreslås ingen 
strikt reglering av markanvändningen utan medger istället på kvartersmarken 
flera typer av användningar. I utsatta lägen som till exempel längs Lundbyle-
den och där brofästet till den nya Götaälvbron har vissa användningar som 
bostadsändamål begränsas, se karta till höger.  

En kryssningsterminal placeras på utfyllnaden mellan Frihamnspirarna, denna 
är tänkt att fungera som en publik anläggning när ett fartyg inte ligger till kaj 
eller när det inte är säsong. Kryssningstrafiken kommer att påverka området 
genom bland annat buller vilket gör att användningen närmast kajen för far-
tygen inte tillåter bostäder.  

TRAFIK 
Trafiknätet har utformats för att skapa kontakt med omkringliggande områ-
den och med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planen knyter samman 
centrala Göteborg med Hisingens största knutpunkt, Hjalmar Brantingsplat-
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sen. Barriäreffekten av Lundbyleden överbryggs och Frihamnen sammanlän-
kas med Brämaregården genom en rad gång- och cykeltunnlar under leden 
och hamnbanan.  Bilvägar har i planförslaget inte getts extra fokus utan den 
förväntas ske separerad på de större gatorna och i blandtrafik på de allra 
minsta.  

KOLLEKTIVTRAFIK 
Alla spårvagnar som försörjer Hisingen passerar genom området. I framtiden 
kommer spårvagnsnätet utvidgas på Hisingen och även trafikera Norra Älv-
stranden i Lindholmsallén. Utöver spårvagnar kommer större delen av den 
busstrafik som går på Hisingen att passera den större hållplatsen som i försla-
get illutreras på kartan på föregående sida med en vit cirkel i områdets nord-
östra del. Stationsläget förväntas att utvecklas till en av de större knutpunk-
terna i staden och kommer att avlasta den högt trafikerade Hjalmar Bran-
tingsplatsen. De två västliga stationerna i Lindholmsallén försörjer också bo-
stadsbebyggelsen på andra sidan Lundbyleden genom föreslagna gång- och 
cykelpassager under Lundbyleden och Hamnbanan. Gång- och cykelpassager-
na är markerade med röda pilar på föregående sida.  

Göta älv trafikeras av Älvsnabben vilket är ett kollektivtrafikssystem på vatten 
och som bör kopplas samman med området. Den föreslagna gång- och cykel-
bron över Göta älv kommer till viss del påverka denna trafik då läget vid Lilla 
bommen kommer flyttas till Operan för att inte generera onödigt många bro-
öppningar. I ett inledande skede eller möjligtvis också en långsiktigt hållbar 
lösning skulle vara att gång- och cykelbron över älven inte byggs ut utan att 
kopplingen istället sker med en utökad trafik av färjorna som ingår i Älvsnabb-
ben.   

 
En av färjorna i kollektivtrafiksystemet Älvsnabben. 
 

KAJPROMENAD 
Planen ansluter till den befintliga kajpromenaden som går längs Norra älv-
stranden och förlänger promenaden genom området och via gång- och cykel-
vägar över hamnbassängerna i Frihamnen till att slutligen nå Södra älvstran-
den genom den nyanlagda gång- och cykelbron över Göta älv. Se rödstreckad 
linje på kartan på föregående sida. 
 

FÖRÄNDRAD HAVSNIVÅ 
Göteborg är en stad som stark påverkas av havsnivåhöjningar då många 
stadsdelar ligger låglänt. Frihamnen ligger på en gammal flodbädd och är en 
sådan stadsdel som idag kraftigt påverkas vid höga havsnivåer. Då en kryss-
ningsterminal av naturliga skäl kommer att ligga vid vattnet kommer den vid 
en lokalisering i Frihamnen vara en del av utformningen i skyddet av stadsde-
larna innanför området. En översvämning förväntas dock inte ge någon större 
inverkan på möjligheten att ta emot fartyg, då anlöp vid dessa tillfällen får 



49 

ställas in eller omlokaliseras till andra kajer t.ex. i ytterhamnen. Hela Friham-
nen kommer behöva skyddas genom någon typ av åtgärd. Idag finns ett flertal 
alternativ för att skapa detta skydd. Förslaget bygger på ett alternativ där 
kajerna höjs upp och bebyggelsen hamnar på en högre nivå än dagens mark-
nivå.  
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KRYSSNINGSTERMINAL 
Kryssningsterminalen i området föreslås på utfyllnaden mellan de två fri-
hamnspirarna.  Kajlängden i förslaget är 400 meter, vilket är tillräckligt för att 
kunna ta emot två mindre fartyg åt gången. Målet med ca 100 anlöp per år 
går genom detta att uppnå enbart med detta läge om beläggningen är jämn 
över säsongen, dock kan inte de större fartygen angöra läget. 

Kajytan har disponerats för att täcka de krav som verksamheten ställer på ett 
inre läge. Säkerheten och möjligheten att få kajen ISPS-klassad uppnås genom 
att de byggnader som ligger mot kryssningskajen har sina primära entréer på 
motstående sida av kajen och sekundära och utgångar mot fartygen som kan 
stängas vid ett anlöp. På huskropparna finns grindar som kan stänga av kajen 
för allmänheten när ett fartyg anlöper. Detta gör att området kan öppnas och 
utnyttjas till annat när ett fartyg inte ligger till kaj. Trafikmatningen för de 
fordon som servar fartygen vid ett anlöp sker på utsidan av byggnaderna. På 
kajen intill kryssningskajen finns mindre servicebyggnader med funktioner 
som sophus, parkeringar för tullens och sjöfartverkets fordon. Genom att 
dessa inryms i byggnader framstår ett mindre skräpigt på kajen och att områ-
det även ser välordnat ut när ett fartyg inte ligger förtöjt och kajen är öppen 
för allmänheten.   

Transferbussar och taxiplatser har givits plats på andra sidan terminalbyggna-
den, då dessa inte ska passera in på ISPS-klassat område. Passagerarna tar sig 
genom terminalbyggnaden och når innergården i kvarteret.  Terminalbyggna-
den är tänkt att kunna inrymmas i en flygel i ett större komplex där ytor för 
verksamheten kan tillgodoses. Från detta läge förväntas ingen turnaroundtra-
fik och ytor för parkering och bagagehantering är därför låg. Lämpliga andra 
användningar för byggnaden kan vara konferensanläggningar eller större 
kommunala eller statliga institutioner med inriktning mot besökande verk-
samheter då dessa förväntas ha liknande krav på funktioner i lobbyn som 
kryssningsverksamheten kräver och kan därför användas året runt även  

 
om kryssningsverksamheten skulle försvinna från platsen. I sydost finns ytor 
längs älven vilka kan anses lämpliga för restaurangers uteserveringar med 
utsikt över centrala Göteborg och älven.  

 
 
 
 
 

  



 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
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Vilka nuvarande och framtida krav ställer kryssningsfartyg 
och dess passagerare på destinationer? 
Kryssningsfartyg och dess passagerare ställer krav på destinationerna de be-
söker. Dessa krav ser olika ut beroende på typ av resmål och de lokala förut-
sättningarna för platsen. I arbetet undersöks Göteborg som kryssningsdesti-
nation och slutsatserna nedan är dragna främst utifrån denna destination.  

Rent fysiska krav på hamnanläggningen är i Göteborgs fall beroende på om 
det gäller ett inre eller yttre läge. Där det yttre läget är tänkt att serva de 
större kryssningsfartygen och kräver minst 300 meters kajlängd med mer än 
9,5 meters djup. Ett inre läge kräver en kaj på över 200 meters med mer än 8 
meters djup. Så länge Älvsborgsbron förhindrar större fartyg att passera kan 
dagens fysiska krav på kajen i det inre läget antas vara konstant, vad gäller de 
krav som finns på det yttre läget är svårt att avgöra men Göteborg som är en 
stor olje-, Ro/ro- och Containerhamn bör i ytterhamnen kunna tillgodose de 
rent fysiska krav som fartygen kommer att ställa även i framtiden då dagens 
Ro/Ro- och Containerfartyg är långt mer platskrävande än dagens kryssnings-
fartyg. Som exempel finns Skandiahamnen med en kajlängd på över en kilo-
meter och med ett stort vattendjup med över 10 meters djup. Ett nyanlagt 
läge utanför Älvsborgsbron bör minst tillgodose de behov som finns idag för 
ett yttre läge. 

För att ett fartyg ska angöra en destination behövs en anledning för anlöpet. 
En del kryssningshamnar har marknadsfört sig på att tillgodose anläggningar 
för att möta behoven för en turnaround-anlöp. För Göteborg ses detta inte 
som någon större marknad då Göteborg saknar delar av de förutsättningar 
som krävs för att skapa en trafik likt denna. I många fall finns det fördelar 
med att istället skapa en transit-destination då mycket av krav som ställs 
kring terminalbyggnader och parkeringar minskar och att verksamheten då 
blir lättare att integrera i en stadsdel. Oavsett om det gäller turnarund- eller 
transit-anlöp krävs att flera behov från både från fartyg och passagerare till-
godoses.  För att verksamheten skall finnas på en destination även om dessa 
kan se olika ut från destination till destination men oavsett läge krävs att de 

internationella reglerna kring ISPS uppfylls. Även om det är upp till olika na-
tioner att göra tolkningar av förordningen krävs höga säkerhetsåtgärder för 
platsen där fartygen tänkt anlöpa. Att fartygen kan få den service de kräver 
ses också som en förutsättning för att skapa en attraktiv kryssningsdestina-
tion. Kryssningsverksamheten är dock mycket lättflyktig och flexibel som 
snabbt kan ställa om sina rutter i takt med att deras krav förändras. I Göte-
borgs fall är det därför relevant att undersöka vilka behov som sammanfaller 
med andra användningar i staden och skapa förutsättningar för dessa att 
utvecklas på platsen. Detta för att om kryssningsverksamheten skulle försvin-
na ska det gå att enkelt omvandla området för andra funktioner.  
 

Vilka lokaliseringsalternativ är aktuella i Göteborg och vilka 
konsekvenser får de på staden och kopplingen mellan stad 
och hamn?  
I arbetet finns en lokaliseringsanalys som utvärderar 10 olika hamnlägen i 
Göteborg där bland annat dess lokala inre och yttre tillgänglighet jämförs 
med varandra. Från analysen dras slutsatsen att Göteborg bör ha två lägen 
för kryssningsfartyg, ett på vardera sidan av Älvsborgsbron. Där Arendals-
hamnen i ett befintligt yttre läge ses som mest lämpligt, detta läge har som 
sin största nackdel att det finns konkurrerande användningar som förmodli-
gen kommer prioriteras högre än kryssningsverksamheten. Det är därför rele-
vant att se på en nyanläggning av kaj då de andra befintliga anläggningarna 
redan idag har pågående användningar. Analysen pekar på Röda sten som det 
mest lämpliga yttre läget vid en nyanläggning. Ett läge som ligger direkt utan-
för Älvsborgsbron på Södra älvstranden och därmed bäst uppfyller behoven 
med närhet till staden samtidigt som fartygen inte begränsas av Älvsborgs-
brons segelfria höjd. I ett läge innanför Älvsborgsbron ses Frihamnen och 
Stigbergs-/Masthuggskajen som de lämpligaste inre lägena.  
 
En kryssningsverksamhet får konsekvenser för förhållandet mellan stad och 
hamn och stärker vid ett inre läge en historisk koppling mellan dem båda. En 
fortsatt hamnverksamhet i centrala delar av staden ger även negativa konse-



 

kvenser då det delvis hindrar stadens möjlighet att utvecklas i vattennära 
lägen och påverka inriktningen med målet att bygga staden över älven. Detta 
till stor del om det endast fokuserar på en rent fysisk överbryggning. Genom 
att också öka kopplingen mellan stad och hamn från båda sidor av älven kan 
hamnen och vattnet bli en sammanhållande faktor och ge liv åt staden. Som 
exempel på detta är också broöppningar som kan ses som ett hinder och bar-
riär för en funktionell stad men broöppningar kan också ses som en attraktion 
och tillgång för staden då det skapar dynamik och aktivitet. 

Kan ytor avsedda för kryssningsverksamhet samordnas med 
andra funktioner och vara en del av en blandad stad?  
I planförslaget ovan läggs stor vikt vid att utforma en generell plats för att 
platsen inte skall vara låst till en användning. Kryssningstrafiken är en näring 
som snabbt kan försvinna och investeringarna för att tillgodose behoven är 
stora. Samordningsvinsterna antas vara störst där det förekommer turna-
round-anlöp då dessa kräver ytor för bland annat parkeringar och terminal-
byggnad. Byggnaden skulle också kunna inrymma en offentlig lokal till exem-
pel konferensanläggning.  

I arbetet presenteras ett planförslag där området närmast läget föreslås att 
samlokaliseras med en konferensanläggning eller kommunal eller statlig be-
söksverksamhet. Denna byggnad skulle även lämpa sig som kontor eller han-
del, där det senare även skulle kunna locka kryssningspassagerare. Förslaget 
visar på att en kryssningsverksamhet inte behöver ge större konsekvenser för 
de stadsdelar den ligger invid. Vattenspegeln är en resurs som går att utnyttja 
till en större grad där det också vore intressant med blandade användningar. 
Många av ytorna kring älvstränderna omvandlas till bostads- och kontorsbe-
byggelse där konsekvensen denna utveckling är att hamnen tappar sin funk-
tion. Vad händer med stadens identitet om all hamnverksamhet skulle för-
svinna?  

Slutord 
I diskussionerna om hamnverksamheter centralt i staden tas de oftast en och 
en, undantaget är dokumentet som beskriver riksintresset för Göteborgs 
hamn men detta tenderar dock att enbart se till verksamheternas intresse 
och lite fokus läggs på beskrivning av hur dessa påverkar den övriga staden. 
Att verksamheterna behandlas en och en gör att ett samlat helhetsgrepp 
tappas som exempel finns det mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron färje-
trafik, skärgårdsbåtstrafik, älvtrafik till Värnen, varvsverksamhet, fiskehamn 
och kryssningsverksamhet. En hamnstrategi bör därför upprättas för hamnen 
mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron där det tas ställning till hur och vilka 
verksamheter som kan lokaliseras centralt i staden. Det blir en fråga för den 
översiktliga planeringen som behandlar vilka värden verksamheterna tillför till 
staden och blir ett underlag för ställningstaganden. I en strategi för den cen-
trala vattenspegeln bör de pågående verksamheterna på vattenspegeln be-
handlas. Vilka konsekvenser får de om de finns kvar och var är det relevant 
att bygga nya fasta förbindelser över älven. Vattenspegeln är en resurs som 
går att utnyttja till en större grad där det också vore intressant med blandade 
användningar. Många av ytorna kring älvstränderna omvandlas till bostads- 
och kontorsbebyggelse där konsekvensen denna utveckling är att hamnen 
tappar sin funktion. Vad händer med stadens identitet om all hamnverksam-
het skulle försvinna?  
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