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Planprocessen enligt PBL
Detaljplaner ska grundas på program som anger utgångspunkter och mål för planen
om detta inte är onödigt. Ett program är första steget i planprocessen och kan sedan
ligga till grund för en eller flera detaljplaner. När ett program utarbetas ska kommunen samråd med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs
av programmet. Övriga intressenter och sakägare skall beredas tillfälle till samråd.
Byggnadsnämnden godkänner program och antar detaljplaner.

Arbetsgrupp och adressuppgifter
Planförslaget har tagits fram av Anders Svensson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret och granskats före samråd av
Olle Lindkvist, Älvstranden Utveckling AB
Johan Gerremo, Fastighetskontoret
Henrik Rönnqvist, Trafikkontoret
Bengt Nilsson, Park- och naturförvaltningen
Bilder från stadsbyggnadskontoret om inte annat anges.
Synpunkter skall skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 Göteborg
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Sannegårdshamnens inlopp när det begav sig...

Arkivbild Göteborgs stadsmuseum
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inledning
Bakgrund och syfte
Förfrågan om planändring har inkommit från flera intressenter för att möjliggöra
småhus på pontoner i den yttre delen av Östra Sannegårdshamnen samt möjligheten
att uppföra bryggor för småbåtar på platsen i enlighet med gällande detaljplan. En
motion om husbåtar har även behandlats av fullmäktige som hänsköt frågan om
prövning av olika alternativa lägen, utformning mm till Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har i produktionsplanen för 2010 givit kontoret i uppdrag att ta fram
ett program för Sannegårdshamnens yttre del. Syftet med programarbetet är att ställa
förslag om placering av husbåtar i denna del av hamnen mot tidigare planlagd småbåtshamn.
Modellfoto från kommunens modell i
Älvrummet

Programområdet
Området utgörs av två smala partier mellan Slottsberget och Sannegårdshamnens
vattenspegel samt mellan Sörhallsberget och kajen samt avgränsat av bostadskvarteren
i norr. Kajen på den östra sidan har nyligen fyllts ut med sprängsten pga dålig släntstabilitet. Området på den östra sidan av hamnen kan uppfattas som en förlängning av
grönstråket i Miraallén och kan sägas bilda gräns mellan stadsdelarna Lindholmen och
Sannegården. På den västra sidan är naturen mer dramatisk med det branta Sörhallsberget och en relativt stor slät betonkaj som övergår i det cykelstråk som förbinder
Sannegårdshamnen med Eriksbergsområdet.

|Karta över programområdet|
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Husbåtar som företeelse
Husbåt eller bobåt – olika benämningar används för en mindre bostad placerad på
ett flytande underrede (pråm). En husbåt är en båt som är byggd eller omgjord för att
användas som bostad. Vissa husbåtar saknar motor då de är avsedda att vara förtöjda
på en viss plats mer permanent medan andra är mer av karaktären fartyg som endast
ligger tillfälligt i samma hamn. Olika konstruktion förekommer, liksom lösningar för
anslutning till vatten och avlopp, elnät osv.
Historiskt har husbåtar varit vanliga som permanentbostad länder med många kanaler
och andra system av inre vattenvägar i bl a sydostasien, Nederländerna och Australien (Murray river, Queensland mm). Husbåtar som fritidsbostad är också vanligt bl
a i Storbritannien, USA och Kanada. Husbåtar skall inte förväxlas bostadshus med
direkt vattenkontakt som också är vanliga på flera håll, bl a i Nederländerna och
Danmark.
I Sverige har husbåtar blivit populära under senare år på flera håll. Aktuella projekt
spänner från småskaliga placeringar av enstaka husbåtar med enkel standard till storslagna projekt av karaktären ”flytande villastäder”.
I Solna kommun togs en detaljplan fram för 40 husbåtar vid Ulvsundasjön (Pampas
Marina) som är placerad vid bryggor i anslutning till en småbåtshamn. Man har reglerat avståndet mellan två husbåtar till minst 8 meter för att ge god genomsiktlighet
i området. Bestämmelser har införts om ett båtliknande utseende, högsta tillåtna
höjd är 7,0 m över vattenytan och endast över halva ytan. Ett antal husbåtar finns på
plats. Vatten och avlopp dragits ut på bryggorna och bostäderna värms i dagsläget
med dieseldrivna båtvärmare. Miljökonsekvenser som har lyfts fram är ökad trafik i
området medan miljöbelastningen från själva husbåtarna bedöms som liten.
I Strängnäs har ett planförslag tagits fram som en del i en utvecklingsplan för sta-

Husbåtar i Amsterdam

Bostäder med vattenkontakt i
Amsterdam (Borneo Spurenburg)

Översiktsbild från Pampas Marina i Solna

Flygfoto: Solna kommun
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dens vattennära områden. Här föreslås 10-15 husbåtar i ena kanten på en småbåtshamn i Nabbviken. Husbåtarna bedöms förbättra tryggheten i båthamnen då man
får ”vakande ögon” som motverkar båtstölder mm. Bryggan skall utformas så att ett
”gaturum” av offentlig karaktär åstadkomms. Öppenheten för allmänheten poängteras.
Kommunen föreslås bli huvudman för båthamnen och sedan arrendera ut kajplatser,
parkering och restaurang till olika aktörer. Utformingsbestämmelser finns som innebär
att husbåtarna skall smälta in i natur- och kulturmiljön samt i hamnens marina miljö.
Uppvärmning föreslås ske med enskilda värmepumpar. Husbåtarna bedöms innebära
minimal miljöpåverkan i övrigt.
Husbåt i Pampas Marina, Solna
bild: Solna kommun

Husbåtar i Marinstaden, Nacka

Vid Svinderviken (mellan Ryssbergen och Kvarnholmen) har Nacka kommun på
begäran av Marinstaden AB tagit fram en detaljplan för 46 lägenheter i husbåtar med
tillhörande handel och service. Marinstaden är under uppförande och delvis inflyttat. Husbåtarna i Marinstaden är av typen ”marina villor” placerade på cellplastfyllda
betongpontoner. Bostäderna har en yta på mellan 100 och 200 kvm.
En ny tillfartsväg har fått byggas liksom ny framdragning av kommunalt vatten- och
avlopp till området. Husbåtarna har i detaljplanen betecknats som ”vattenområde
för bostad i båthus” med en strikt ytavgränsning för resp husbåt. Därmed kan dessa
”tomter” styckas av och fastighetsbildas som i vilket villaområde som helst…..
I Kalmar har en detaljplan tagits fram för några husbåtar på avstyckade ”vattenfastigheter”. Arkitektens beskrivning talar om låga drifts kostnader och minimalt
underhållsbehov. Husbåten har 178 kvm bostadsyta, 30 kvm egen ”brygga” utanför
vardagsrummet och 100kvm ”trädgård” på taket.

Marinstaden i Nacka - situationsplan
Illustration till detaljplan Nacka kommun
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Analys av platsens utvecklingsmöjligheter
Östra Sannegårdshamnen planlades i början 1990-talet. En ny detaljplan för bostadskvarteren togs fram 2002 med syfte att ändra kajstråket på denna sida till cykel- och
promenadstråk på allmän plats samt att befästa förhållandena för de framväxande
kvarteren och tjäna som underlag för fastighetsbildningen. En detaljplan för handel
och bostäder i Sannegårdshamnens inre del har nyligen vunnit laga kraft. Det är av
stor vikt och i linje med kontorets ursprungliga intentioner att i det fortsatta arbetet
i första hand skapa förutsättningar för båtliv och bostadsanknuten service även i
Sannegårdshamnens yttre del. Allt detta ger stadsdelen ett liv över dygnet vilket har
positiv inverkan på trygghet och socialt liv i området. Att levandegöra platsen med en
mindre småbåtshamn, kafé mm skulle betyda mycket för livet i stadsdelen och bidra
till ökad trygghet längs gångvägen från Älvsnabbens hållplats.
Husbåtar i ett så exponerat läge som Sannegårdshamnens yttre del ställer stora krav på
gestaltning för att inte visuellt läsas samman med befintliga bostäder som här ligger
med en nära relation till kajen. Variation, skala och marin prägel har varit frågor som
studerats. Eventuella bostäder bör ha karaktären av båtar snarare än hus och inte
vara för stora. Det är viktigt att kajpromenaden och Miragatan även i framtiden kan
upplevas som tillgängliga för allmänheten med en hög grad av offentlighet och med
bevarade utblickar mot älven. För omgivande bostäder är det viktigt med bevarad
utsikt över såväl båtar som husbåtar.
Ett ställningstagande i gällande detaljplaner är att kajerna skall utformas som allmän
plats och knytas samman till sammanhållna kajstråk för att stödja det sociala livet i
stadsdelen. Flytande bostäder i Sannegårdshamnen förändrar områdets karaktär och
riskerar att innebära olägenheter för de boende avseende förändrad utsikt, stads- och
landskapsbild och tillgång till den idag allmänna kajen. Frågan kan alltså beskrivas
som ett val mellan ett bevarat kajstråk av mer offentlig och rekreativ karaktär - med
båtar och marin prägel eller en kaj som känns mer vital och innehållsrik men också
mer privat. Dessa konsekvenser belyses ytterligare under respektive jämförelsealternativ nedan.

Utsikt från Sannegårdshamnens inre del mot älven

Bild: Mats Lindgren
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slutsats
Stadsbyggnadskontorets gör bedömningen att platsen fortfarande kan tas i anspråk
enligt intentionerna i gällande plan och kvalitetsbeskrivning, dvs som småbåtshamn.
Noteras bör att läget är utsatt för vågbildning från båtar i älven varför nya vågbrytare
bedöms vara en förutsättning för såväl småbåtsbryggor som husbåtar. Om placering
av husbåtar i hamnen blir aktuell bedöms ett läge vid Västra Sannegårdskajen lättare
att hantera ur såväl ekologisk som kulturhistorisk och social synvinkel. Ett sådant läge
ställer krav på viss anpassning av gator, parkering och angöring i Västra Sannegårdshamnen vilket inte har studerats i programarbetet.
Eventuella husbåtar måste prövas i en ny detaljplan. De förslagsskisser som inlämnats
har alla tydliga nackdelar när det gäller intrång i den befintliga miljön. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett enkelt alternativförslag med placering av husbåtar
vid Västra Sannegårdskajen som redovisas nedan. Förslaget innebär att intrång i kulturmiljön minimeras, samtidigt som utblickar och naturvärden omhändertas på ett
bättre sätt. Kontoret önskar synpunkter på detta och övriga förslag samt på bedömda
konsekvenser av olika alternativ.
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planeringsförutsättningar
Byggnadsnämnden har i produktionsplanen för 2010 gett kontoret i uppdrag att ta
fram ett program för Sannegårdshamnens yttre del. Syftet med programarbetet är att
ställa förslag om placering av husbåtar i denna del av hamnen mot tidigare planlagd
småbåtshamn och att beskriva konsekvenserna av olika alternativ.

Markägoförhållanden
Göteborgs stad genom Fastighetskontoret äger större delen av den aktuella ytan,
liksom vattenområdet. Kajer och stränder upplåts till Park- och Naturförvaltningen
som ansvarar för skötsel och underhåll av strandkant och kajstråk. Fastigheten Sannegården 33:1 inkl strandkant ägs av Familjebostäder. Allmän platsmark kring Miraallén
förvaltas av Trafikkontoret.

Kommunägd mark inkl tomträtter markerade med rött

Intressenter
Förfrågan om planändring har inkommit från KonsultKontakt KB och RIB Saltsjöbaden för att möjliggöra småhus på pontoner i den yttre delen av Sannegårdshamnen.
RIB Saltsjöbaden har även hos Fastighetskontoret begärt markanvisning för husbåtar i
Göteborgs hamn och närliggande vattenområden med naturlig eller rimlig anslutning
till befintliga gemensamhetsanläggningar avseende kommunikationer, VA och el.
Lindholmens bryggförening har inkommit med en skrivelse där man motsätter sig
planerna på husbåtar och har även inkommit med bygglovansökan för att uppföra
bryggor för småbåtar på platsen i enlighet med gällande detaljplan. Lindholmens
bryggförening har även inkommit med en skrivelse till Park- och Naturförvaltningen
där man förklarar att man vill träffa avtal med markägaren, Göteborgs Stad. Park- och
Naturförvaltningen och Älvstranden Utveckling har vid muntliga kontakter ställt sig
positiva till detta förslag men hänvisar avseende markupplåtelse till Fastighetskontoret.
Fastighetskontoret har under 2009 beställt planläggning av området för att möjliggöra husbåtar med tillhörande bryggor och anläggningar i den yttre delen av östra
Sannegårdshamnen, nedanför Slottsberget.

Översiktsplan
Hela området är i översiktsplan för Göteborg betecknat som ”bebyggelseområde med
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grön- och rekreationsytor”. Inom dessa områden är en blandning av bostäder och icke
störande verksamheter önskvärd. En större småbåtshamn finns i Sannegårdshamnens
inre del. Hela området omfattas av detaljplaner av olika datum. På hela kajplanet finns
risk för översvämning och höga vattenstånd. Den aktuella ytan bedöms ligga utanför
riksintresseområde för hamnverksamhet. Lindholmens bostadsområde är riksintresse
för kulturmiljövården.

Pågående planering
Område av riktintresse för kulturmiljövård

En detaljplan har nyligen antagits för bostäder och verksamheter i Sannegårdshamnens
inre del. Inga andra planarbeten pågår för närvarande i området.

Gällande detaljplaner
Gällande detaljplan akt.nr DP3942 anger småbåtshamn på den östra sidan i anslutning
till Miraallén (genomförandetiden gick ut 2008-11-28). För den västra sidan gäller
detaljplan aktnr DP3903 (genomförandetiden gick ut 2006-07-03) som anger allmän
plats, park, resp öppet vattenområde samt detaljplan aktnr DP4647 som anger Kaj
resp öppet vattenområde inom vilket båtbryggor får anordnas (genomförandetiden
går ut 2012-06-27)
Till detaljplan DP3942 och i samråd med berörda exploatörer har ett kvalitetsprogram
upprättats för östra Sannegårdshamnen. Enligt planen får området användas för småbåtshamn. Småbåtshamnen har hittills inte blivit utbyggd men förfrågan finns från

Utsnitt ur gällande detaljplan DP3942
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Utsnitt ur gällande detaljplan DP4647

Utsnitt ur gällande detaljplan DP3903
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fastighetsägare på Slottsberget att anlägga ett mindre antal bryggor. Kajerna utanför
vågbrytare och gångbro är utsatta för vågskvalp och vindpåkänningar. Från båttrafiken
i Göta Älv finns störningar i form av buller och risker i samband med transporter av
farligt gods. En tilläggsplats för Älvsnabben finns i områdets södra del.
Enligt kvalitetsprogrammet bör kanten mot Sannegårdshamnen ordnas upp och kompletteras med ett trädäck, som kan avslutas med en allmän utkiksplats vid älven som
markerar inloppet till hamnen. Platsen vid inloppet har sedan iordningställts medan

trädäcket längs kajen inte har kommit till utförande. För att skapa en kontinuitet med
Sannegårdshamnens inre kajstråk skulle kajstråket trädplanteras.
En byggrätt för ett ”båthus” finns med i den gällande planen där kajytan möter bostäderna. Denna byggnad är tänkt att innehålla allmänna lokaler som café eller marina
för småbåtshamnen. Båthuset ansluter enligt planen i sin skala till Slottsbergets bebyggelse. Ur kvalitetsprogrammet: ”Det vänder sig mot älven och småbåtshamnen och
präglas i sin utformning av den maritima miljön. Det kan gärna vara litet lekfullt i
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form och uttryck. Båthusets uteplats mot småbåtshamnen är tänkt att bilda fortsättning på trädäcket i söder där vattnets kluckande hörs genom bräderna som en bit
skärgårdsmiljö inne i stan”. Denna fastighet styckades av för ändamålet i samband
med planläggningen och uppläts till det kommunala bolaget Higab för genomförande.
En idéskiss till en byggnad togs fram av Higab och Erséus, Frenning och Sjögren
arkitekter. Därefter såldes fastigheten till Familjebostäder.

pro gr a m f ö r de ta l j pl a n - s a n n egå r ds h a m n e ns yt t r e de l sid

13

Idéskiss till båthus av Erséus, Frenning och Sjögren
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Kulturmiljö
En viktig fråga som rör kulturmiljö i allmänhet och som varit utgångspunkten i gestaltningsarbetet på norra älvstranden är att alltid vara uppmärksam på små spår av tidigare
mänsklig verksamhet. Det kan handla om fastighetsgränser, stenmurar osv som kan
tas tillvara och på det sättet bli starka signaler.
Lindholmen var ursprungligen en ö. Här fanns under medeltiden en borg uppe på
Slottsberget. Denna var raserad på 1600-talet. Redan på 1500-talet fanns ett varv
nedanför Slottsberget. Från denna tid finns inga i princip inga lämningar kvar. Sista
synliga resterna av borgen revs 1875. Mellan 1500 och 1800 utnyttjades området bl a
för ett av flottans varv, som ”lastageplats” och för sillsalteri. Gården Lindholmen blev
säteri under 1600-talet. Fram till 1840 användes Lindholmen i övrigt huvudsakligen
för jordbruk. Vid 1800-talets mitt var större delen av marken delad mellan två bönder
och två större gårdsanläggningar fanns: Lindholmens säteri (i änden på nuvarande
Lindholmsvägen) och Lindholmens herrgård (i Herrgårdsparken vid Ceresgatan).
Sista resterna av Lindholmens säteri revs omkring 1920.

Säteriet Lindholmen med ägor
vid Laga Skifte 1847
Arkivbild: Göteborgs Stadsmuseum
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1845 startades Lindholmens varv. Varvet utvecklades snabbt och 1875 anlades en torrdocka mellan Slottsberget och Skatberget, på sin tid den största i Sverige (fram till
1914 ensamt i Göteborg). På kajen vid bergets västra fot fanns under denna period
ett kimröksbruk.

Bebyggelsen på Slottsberget från väster
Bild: Jan Persson

Under perioden 1850-1900 växte bostadsbebyggelsen på mark som varvsarbetarna
arrenderade av varvet eller köpte av bönderna. Någon byggnadsplan följdes inte. En
stor del av husen uppfördes som självbyggeri, ofta genom lagarbete t ex de för Lindholmen typiska 4-mannahusen och 8-mannahusen.
1906 beslutades att en massgodshamn skulle anläggas i den långsmala viken väster om
Lindholmen. En stor del av importen till Göteborg utgjordes på den tiden av massgods
av kol, trävaror och järn. Hamnen med sina karakteristiskt bågformade kajer med
rejäla stenskoningar stod klar 1914. Hamnen har sedan dess haft stor betydelse som
kolhamn. Det smala vattendrag som skiljde ön Lindholmen från övriga Hisingen
lades igen under 1910-talet då järnväg drogs fram i detta läge.

Sannegårdshamnen som kolhamn
Arkivbild: Göteborgs Stadsmuseum

Verksamheterna på kajplanet har i alla tider varit avgränsade från bostadsbebyggelsen
på berget. När området de sista 20 åren omvandlats till bostadsområde har denna
”gräns” mellan områdena markerats i Miraalléns trädplantering och med ett smalt
grönområde där Slottsberget möter den lägre nivån.
Vid kajerna finns ännu några rester kvar som kan vara värda att ta vara på. En vacker
gammal kallmur som varit grundmur till Lundby Mekaniska Verkstad (som brann
ner på 1920-talet) finns exempelvis kvar i strandkanten. Denna husgrund är intakt
i basen och skulle efter renovering i den övre delen kunna användas för ett båthus
alternativt som en del av markplaneringen.
Lindholmen med sin rika byggnadshistoria, som går tillbaka till 1200-talet, är den
mest värdefulla miljön vid norra älvstranden. Slottsbergets direktkontakt med älven
har varit en förutsättning för Lindholmens utveckling från slottsområde till storvarv.
Riksantikvarieämbetet beslutade den 5 november 1987 att Lindholmen skulle utgöra
ett område av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Anledningen är områdets
särart som en arbetarstadsdel delvis med skärgårds¬karaktär i anslutning till de tidigare invånarnas arbetsplats, Lindholmens varv. Riksintresset omfattar även kajkanter
och kajlinje.

Segelsällskapet Fram, tidigt 1900-tal
Arkivbild: Göteborgs Stadsmuseum
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Sörhallsberget har inte berörts av industri- eller hamnbyggen i någon större utsträckning. Berget som ligger i direkt anslutning till programområdet och älven, utgör ett
karaktäristiskt inslag i älvstrandsmiljön. Nedanför Sörhallsberget vid inloppet till
Sannegårdshamnen hade också segelsällskapet Fram sina bryggor i början av förra
seklet.
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Social struktur
Området spänner över ytor som i praktiken uppfattas som allmänna men också mer
halvprivata zoner. Gränserna mellan sådana zoner har stor social betydelse genom att
olika revir skiljs från varandra. Själva gränszonerna blir ofta händelserika (skogsbrynet,
portgången, staketet osv). Här balanserar man mellan tryggheten i det som är hemma
och nyfikenheten på det oväntade.
Kajerna och strandpromenaden har stor betydelse som sociala mötesplatser och
rekreationsytor för de boende i området samt för besökande till Norra Älvstranden.
Närheten till vattnet med dess aktiviteter och utblickar är områdets främsta tillgång.
Detta ställer krav på kajernas utformning både som promenadstråk, uppehållsplats
och rum för aktiviteter med knytning till vattnet.
Det förekommer också att kajerna utnyttjas för stora evenemang där det krävs långa
sammanhållna kajstråk. Detta underlättas om kajerna på Norra Älvstranden utformas
som allmän plats.
Syftet med gällande detaljplan var att kajytan väster om Slottsberget skulle kunna
nyttjas som småbåtshamn för de boende. Någon vinteruppläggning av båtar har man
däremot inte inrymt i planen.

Naturmiljö och rekreation
Albert Lilienberg som var tongivande förste stadsingenjör i Göteborg 1907-1927
och som ligger bakom områden som Kungsladugård, Lorensberg och Övre Johanneberg, sökte skapa en stad från vilket folket ”icke känner behof af att flytta ut om
sommaren”. Denna tanke har man tagit fasat på i arbetet med Sannegårdshamnens
bostadsbebyggelse. ”Sommarstaden” känns igen på sin närhet till vattnet, med flanörstråk längs kajer och över broar, med ”blå parker”, restauranger och kaféer på pirarna
och färjorna som rör sig över vattnet. Hit hör också grönskan som kan vara till både
nytta och nöje, alltifrån den mrea skyddande och privata grönskan på gårdarna till
de vilda utflyktsbergen.
Programområdet utgörs av en smal landremsa mellan Slottsberget och Sannegårdshamnen. Strandkanten består sedan några år i första hand av sprängstensfyllning. En
mindre del av stranden har bevarats och utgör den enda naturliga stranden mellan
Göta Älvbron och Västra Eriksberg.
Miraallén letar sig ner mellan kvarteren och öppnar sig mot älvrummet och Älvsborgsbron i sin södra del. Körbanan fortsätter längst ut till älven där man kan stanna
till och betrakta utsikten. Här känner man närheten till staden på andra sidan, med
Fiskhamnen bara några hundra meter bort. Hela området innehåller viktiga platser för
lek och rekreation men har tyvärr inte omhändertagits på det sätt som ursprungligen
var tanken när området omvandlades till bostadsmiljö.
En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och
grönområden i staden, till skillnad från en biotopkarta som visar miljöer för flora och
fauna. Sociotopkartor för Göteborgs olika stadsdelar har tagits fram av Park- och
Naturförvaltningen. De bygger på brukarundersökningar, dels systematiska platsobservationer och dels enkäter, möten och intervjuer där människor får säga vilka platser
de använder och vad som är värdefullt.
För Lindholmen och Sannegårdshamnens yttre del har den inre delen av området,

Utdrag ur kommunens sociotopkarta
Park- och Naturfövaltningen
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fastigheterna Sannegården 33:1 och 33:2 betecknats ”Miraalléns sandstrand”. Denna del
uppfattas som allmän plats men ägs och förvaltas i praktiken av Familjebostäder. Här
har man observerat att ytan används för solbad, lek och picknick. Resten av stranden
ägs av kommunen och används i första hand av boende i angränsande kvarter. Ytan
kring Slottsbergets hållplats för Älvsnabben har en mer offentlig karaktär och används
av boende i stadsdelen för solbad, båtaktvitet, fiske och picknick. Platsen är också en
populär utsikts- och viloplats längs kajstråket där många joggar, cyklar och promenerar.
Parken vid Slottsbergets västra fot används av boende i angränsande kvarter för lek
och promenader. Längst ut på Västra Sannegårdskajen finns den stora tegelskulpturen
Vindarnas tempel. Platsen är en populär mötesplats med vacker utsikt längs kajpromenaden som används av allmänheten för solbad, fiske, picknick och vila.
Hela strandpartiet har alltså ett stort värde för det rörliga friluftslivet i stadsdelen
och innehåller viktiga funktioner som bör skyddas och omhändertas i samband med
planering och förändringar i området.

Geologi och hydrologi
De naturliga jordlagren består inom detta område av 5-20 m lera på 5-20 m sand och
grus. Vid utbyggnaden av Sannegårdshamnens kajer gjordes omfattande muddringar i
leran. De ursprungliga lerlagren har därvid ersatts med grusfyllning av olika tjocklek.
Den tidigare naturliga strandkanten nedanför Miraallén har under 2008 fyllts ut med
sprängsten för att stabilisera slänten som har dålig hållfasthet och är utsatt för erosion
i samband med vågskvalp.
Områden med grund av lera har låg risk för markradonavgång. Möjligen kan områden
med grusfyllning vara normalriskområde. Då inga föreslagna bostäder avses uppföras
som byggnader behöver inga särskilda åtgärder vidtas med anledning av detta.

Vind och vågor
Vindbelastningen i den yttre delen av Sannegårdshamnen varierar med vindriktningen, då höga berg ligger i öster och väster. För detta halvskyddade läge med korta
uppbyggnadssträckor för både vind och vatten, blir påverkan relativt ringa. Vågor som
eventuellt kan påverka småbåtar och husbåtar i hamnens yttre del uppstår främst när
Älvsnabben passerar. Dessa kan nå en höjd av 30-40 cm, och vid sydlig kuling (ganska
ovanligt) öka till 45-50cm. Vindgenererade vågor blir sällan över 30 cm. För att dämpa
dessa vågor har vågdämpande pontonpirar föreslagits. Eventuellt kan befintligt vågbrytare flyttas till ett läge längre ut i hamnens inlopp. De vågbrytande pirarna av typ
SF400 (från SF Marina System AB) som redan ligger i Sannegårdshamnen dämpar
bort cirka ¾-delar av energin från de redovisade vågtyperna så att det blir ca 10 cm
vågor på läsidan av dem som är 40 cm på lovartsidan enligt såväl databeräkningar
som okulära iakttagelser.
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Stadsbild
Området har utformats med kajpromenaden och de tvärgående gångstråken mellan
hamnen och Lindholmen som strukturerande element. Hamnens vattenbassäng är
det primära gestaltningselementet och bebyggelsen längs kajerna är utformad för att
tydligt utgöra bryn. Kontakt mellan Lindholmen och hamnbassängen är viktigt liksom
utsikt mot vattenrummet. Västerljuset når Miragatan där man också har en vacker
utsikt mot sydväst över älven. Vid Slottsberget ha utblickarna mot Älvsborgsbron
särskilt nämnts.

Viktiga siktlinjer i området
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En utgångspunkt i arbetet med Norra Älvstrandens bebyggelse har varit att det skall
kännas att vi bygger på gammal hamn- och varvsmark. En annan har varit att tydliggöra gränser mellan olika stadsrum och mellan stadsrum och hus.

Biltrafik
Området angörs via Miraallén som är en dubbelriktad lokalgata med vändzon i anslutning till Slottsbergets hållplats. Mellan körbanan och Slottsberget finns boendeparkering (ett hundratal platser). 17 parkeringsplatser för personbilar finns på familjebostäders mark (gällande byggrätt för båthuset).

Kollektivtrafik
Älvsnabben lägger till vid Slottsbergets hållplats i områdets södra del. Ett antal busslinjer, bl a stombuss 16 finns vid Ceresgatan ca 450 meter norr om området.

Gång- och cykeltrafik
Älvsnabben anlöper Lindholmens hållplats

Dockpromenaden/kajpromenaden är ett populärt genomgående gång- och cykelstråk på Norra Älvstranden som förbinder områdena Eriksberg, Lindholmen och
Lundbystrand/Frihamnen.

Samhällelig och kommersiell service
En ny detaljplan har antagits för handel och vårdcentral i Sannegårdshamnens inre
del. En stor livsmedelsetablering håller i skrivande stund på att förverkligas i detta
område genom byggandet av ICA Maxi. Skola och förskola finns i Herrgårdsparken
vid Ceresgatan i norra änden av Östra Sannegårdshamnen.

Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp liksom el finns i Miragatan. Husbåtar såväl som småbåtshamn bedöms kunna anslutas till befintligt nät.
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FÖRSLAGSSKISSER MED KONSEKVENSBESKRIVNINGAR
Jämförelsealternativ 1- Husbåtar nedanför Slottsberget

Förslagsskiss KonsultKontakt KB
I förslaget från KonsultKontakt KB med skisser framtagna av Creacon arkitekter AB
hösten 2007 redovisas 6 st flytande betongplattformar med måtten 8x16 m på vilka
man placerar ”husbåtar” med måtten 6x12 m (totalt ca 140 m² i två plan). Dessa är
tänkta att utformas för att fungera både som singelhus och parhus beroende på läge
och situation.

Skiss av Creacon 071009

pro gr a m f ö r de ta l j pl a n - s a n n egå r ds h a m n e ns yt t r e de l sid

21

Förslagsskiss RIB Saltsjöbaden AB
Från RIB Saltsjöbaden AB har inkommit ett förslag framtaget av Isola Arkitekter AB
som redovisar 11 st husbåtar med totalt 14 lägenheter i en till två våningar. Lägenheterna har en boarea på mellan 62 och 166 m². Förslaget omfattar även ett café/marina
inom fastigheten Sannegården 33:1 (Familjebostäders yta) i enlighet med gällande
plan.

Skisser från RIB Saltsjöbaden/Isola Arkitekter
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Konsekvensbeskrivning alt 1
Gestaltning och kulturvärden
Då utformningen och tätheten av husbåtar inte har studerats är förslaget inte möjligt
att slutgiltigt bedöma. Husbåtar bör rent allmänt inte bli för stora utan snarast ha
karaktären av litet större privatbåtar. Detta bör vara möjligt att styra genom planbestämmelser vilket även gjorts i flera av de referensområden som kontoret studerat
(Nacka, Strängnäs, Kalmar m fl). Det är också viktigt att området som helhet ges en
marin prägel, vilket känns fullt möjligt i båda förslagen. Slottsberget som kulturmiljö bedöms endast påverkas marginellt av etableringen då föreslagna husbåtar är
mycket låga i relation till berget och inte heller innebär att någon ”ny bebyggelse”
tillkommer.

Buller
Inga allvarliga bullerstörningar förekommer i området. Viss störning från båttrafiken
i älven förekommer vilket får studeras vidare i det fortsatta arbetet.

Luftmiljö
Utomhusluften kan betecknas som normal för göteborgsförhållanden. Kommunens
riktvärden för utomhusluft liksom miljökvalitetsnormer bedöms uppfyllas med viss
marginal.

Utsikten mot älven från Slottsberget
Bild: Mats Lindgren

Natur- och kulturvärden
Förslaget innebär att hela sträckan mellan befintliga bostäder och Älvsnabbens hållplats iordningsställs som kajstråk vilket skulle ta bort möjligheten att i framtiden
uppleva detta parti som naturlig strand. Upplevelsen av vattenspegeln reduceras
kraftigt när man rör sig i marknivå. För att kompensera detta är det av stor vikt att
kajstråket omhändertas på ett bra sätt genom belysning, trädplantering osv i enlighet
med upprättat kvalitetsprogram.

Sociala konsekvenser
Hela strandpartiet har som tidigare nämnts ett stort värde för det rörliga friluftslivet
i stadsdelen och innehåller viktiga funktioner som bör skyddas och omhändertas i
samband med planering och förändringar i området. Att placera husbåtar på hamnens
östra sida, nedanför Slottsberget, innebär att denna sträcka kommer att uppfattas som
en del av bostadsområdet snarare än som kaj/strand för allmänheten. Här sker således
en förskjutning från offentligt till halvprivat som noga bör övervägas. Sociotopkartan
nämner funktioner som solbad, lek och picknick. Alltså typiska aktiviteter som inte
gärna bedrivs nära andra bostäder på ytor som uppfattas som halvprivata. Det föreslagna caféet bör kunna bli ett bra tillskott och en möjlig träffpunkt i området nära
båtar, gångstråk och befintliga bostäder. Med förslag från RIB Saltsjöbaden/Isola Arkitekter AB finns visserligen förutsättningar att bevara kajstråket som offentligt stråk
genom att bostäderna inte har direkt ingång från kajstråket men utsikten mot älven
och Älvsborgsbron blir lidande. Med förslaget från KonsultKontakt KB/Creacon
arkitekter AB å andra sidan finns risken att en stor del av kajstråket känns alltför privat
då dessa bostäder är tänkta att ligga med direktkontakt mot den allmänna kajen.

Utsikten mot älven från Miraallén
Bild: Mats Lindgren

Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnad av kajstråket som trädäck är en kommunal angelägenhet. Medan övriga
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bryggor och parkeringsplatser får täckas av föreslagen exploatering.

Boendemiljö
Ett boende i husbåt är ett aktivt val som innebär konsekvenser för de boende i form
av vågrörelser, vågskvalp, visst buller från båtar på älven osv. Detta bedöms vara frågor
som normalt kan accepteras av den typ av människor som gör ett sådant aktivt val av
boendemiljö. För de boende på Slottsberget och Östra Sannegårdshamnen innebär
en etablering av husbåtar i hamnens yttre del ett intrång i den miljö som sedan en tid
tillbaka etablerats som rekreationsområde.

Trafik
Angöring förutsätts ske från Miragatan. Parkeringsnorm i området är 0,7 platser per
lägenhet + 0,1 platser för besökande. Dessa platser (8-10 parkeringsplatser) bedöms
kunna anläggas längs Miragatans västra sida.
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Jämförelsealternativ 2 - Småbåtshamn
Illustrationsskiss ur gällande detaljplan
Gällande detaljplan möjliggör utbyggnad av hamnens östra sida till småbåtshamn. Ett
hundratal båtplatser har illusterats i planen. Den yttersta bryggan förutsätts utformad
som vågbrytare.
I gällande detaljplan finns illustrationer till en större småbåtshamn med tillhörande
café och marina. Denna byggnad studerades 2001 av Higab/EFS Arkitekter AB. Skissen visar en byggnad i två plan med takterass som kunde innehålla de mest publika
delarna i bottenvåningen och föreningslokaler, festlokal e dyl på övre plan. Denna
byggnad kom aldrig till utförande.
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Förslagsskiss Lindholmens bryggförening
Lindholmens bryggförening har inkommit med en skrivelse där man motsätter sig
planerna på husbåtar och har även inkommit med bygglovansökan för att uppföra
bryggor för småbåtar på platsen i enlighet med gällande detaljplan. Förslaget innehåller
en småbåtshamn med båtpool, en enkel byggnad för kulturverksamhet, möjlighet att
anordna bryggdans, teater för barn och vuxna mm. Tillgängligheten till stranden och
hamnen föreslås förbättras med längsgående gångbryggor. Sittplatser med utsikt över
hamninloppet föreslås anordnas liksom rumsbildande växtlighet som skapar skydd och
trivsel. Föreningen har även tankar om att anlägga ett litet hamnmagasin där viskvällar
utställningar mm skulle kunna anordnas. På andra sidan älven, vid kajen nedanför
Sörhallsberget föreslås ett mindre skepp få en angöringsplats och längre ut på samma
sida anser man att en verksamhet av samma typ som segelsällskapet Fram få rum.

Idéskiss småbåtsbryggor på västra sidan av Jan Persson

Skuta på västra sidan
Skiss av Jan Persson

Modellstudie småbåtsbryggor på östra sidan
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Idéskiss småbåtsbryggor och hamnmagasin av Jan Persson
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Modellstudie småbåtsbryggor på östra sidan

Konsekvensbeskrivning alt 2
Gestaltning och kulturmiljö
Utbredning och utformning av bryggor och båtar är en viktig fråga att studera vilket
tydligt illusteras av dessa båda ytterligheter när det gäller alternativet småbåtshamn
(gällande detaljplan och förslag från Lindholmens bryggförening). Många bryggor
med plats för stora segelbåtar riskerar att skymma siktlinjerna minst lika mycket som
husbåtar medan endast ett fåtal bryggor kan komma att kännas alltför återhållet på
en ganska kraftfull plats med vågpåkänning och stora båtar alldeles i närheten. Gällande detaljplan möjliggör en stor båthamn som i sig innebär ett relativt stort intrång
i kulturmiljön.

Naturvärden
En utbyggnad av kajen till småbåtshamn förändrar närmiljön drastiskt beronde på
bryggornas utformning och utbredning, varför detta är en viktig att aspekt att beakta
i det fortsatta arbetet. Förslaget från Lindholmens bryggförening omhändertar naturvärdena i området på ett bättre sätt än gällande detaljplan.

Sociala konsekvenser
Sommartid blir en stor småbåtshamn i första hand till för båtägarna varvid det rörliga
friluftslivet till viss del motas bort. En mindre båthamn däremot är inte ett lika stort
intrång. Här handlar det till stor del om utformning av allmän plats och markering
av gränser för att värna det social livet och trygghetsaspekterna.

Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnad av kajstråket som trädäck är en kommunal angelägenhet medan bryggor
för småbåtar är en angelägenhet för båtägarna.

Trafik
Angöring förutsätts ske från Miraallén. Parkering bör anordnas för ett mindre antal
bilar inom gångavstånd. Det antal parkeringsplatser som erfordras bestäms av hamnens storlek och innehåll.
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Jämförelsealternativ 3 – Husbåtar nedanför Sörhallsberget
Förslagsskiss RIB Saltsjöbaden AB
Ett alternativförslag med husbåtar längs bryggor på den västra sidan har redovisats
av RIB Saltsjöbaden AB. Förslaget har stora brister när det gäller de låga siktvinklar
och framkomlighet för båtar till den inre delen av hamnen.

Idéskiss bryggor för husbåtar på västra sidan av Isola Arkitekter
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Förslagsskiss Stadsbyggnadskontoret
Ett alternativt förslag med en kombination av husbåtar och båtbryggor har även tagits
fram som jämförelsealternativ av stadsbyggnadskontoret. Skissen redovisar kajplatser
för 9 husbåtar i Västra Sannegårdskajen nedanför Sörhallsberget. Själva bostadsentréerna bedöms ske från en nyanlagd brygga i vattenlinjen.
På den östra sidan, nedanför Slottsberget föreslås ett mindre antal bryggor i den inre
delen i enlighet med gällande detaljplan, närmast ett nybyggt café/marina. En lämplig
kompromiss mellan den stora båthamn som tillåts och det förslag som inkommit
från Lindholmens bryggförening. Genom att begränsa ytor för såväl husbåtar som
båthamn kan viktiga naturvärden och utblickar bevaras samtidigt som husbåtar och
bryggliv skulle kunna bidra till att levandegöra platserna på ömse sidor om befintlig
gångbro. Kajstråket längs den östra sidan iordningsställs som trädäck för allmänheten,
möjligen med en litet större brygga i något läge för bryggdans mm.
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Konsekvensbeskrivning alt 3
Gestaltning
Nya bryggor på den östra sidan bör enkelt kunna utformas så att de smälter in i
miljön. En begränsad båthamn ger möjlighet att bevara siktvinklarna från Miraallén
mot älven. Eventuella husbåtar skall ha karaktären av båtar snarare än hus och inte
vara för stora för att inte visuellt läsas samman med befintliga bostäder. Det är också
viktigt att området som helhet ges en marin prägel, vilket känns fullt möjligt även
i detta förslag. Det är viktigt att kajpromenaden även i framtiden kan upplevas som
tillgänglig för allmänheten i hela sin sträckning med en hög grad av offentlighet och
med bevarade utblickar mot älven. För omgivande bostäder är det viktigt att kunna
se över såväl båtar som husbåtar varför dessa inte får bli för höga. Förslaget från
stadsbyggnadskontoret är ett försök att ta fasta på områdets särart och tillföra de
element som platsen tål och som skulle kunna bli tillskott i området. Då en placering
på hamnens västra sida inte lika tydligt påverkar kulturmiljön kring Slottsberget ger
denna placering ocks något större frihet utformningsmässigt. Noteras bör att solvärden
och utblickar invid Sörhallsberget inte är lika goda som på den östra sidan. Husbåtarna bedöms ändå få sol under större delen av dagen och vacker utsikt mot centrala
Göteborg. Utblickarna mot Slottsberget från Sannegårdshamnens västra sida blir i
denna del marginellt beskurna.

Buller
Inga allvarliga bullerstörningar förekommer i området. Viss störning från båttrafiken
i älven förekommer vilket får studeras vidare i det fortsatta arbetet.

Luftmiljö
Utomhusluften kan betecknas som normal för göteborgsförhållanden. Kommunens
riktvärden för utomhusluft liksom miljökvalitetsnormer bedöms uppfyllas med viss
marginal.

Naturvärden
Placeringen av husbåtar längs betongkajen på den västra sidan gör i princip inget
intrång i naturmiljön eller ytor som används för vistelse och rekration i området.

Sociala konsekvenser
Hela strandpartiet har som tidigare nämnts ett stort värde för det rörliga friluftslivet
i stadsdelen och innehåller viktiga funktioner som bör skyddas och omhändertas i
samband med planering och förändringar i området. Att placera husbåtar på hamnens
västra sida, nedanför Sörhallsberget, innebär att denna sträcka kommer att uppfattas
som mer befolkad än tidigare vilket bedöms vara bra ur trygghetssynpunkt. Då föreslagna husbåtar får sin entré från en nedre brygga sker heller inget egentligt intrång
längs det offentliga stråket. En nackdel är att det nedre bryggstråket i detta förslag blir
mer privat än i de fall husbåtarna har sina entréer direkt från offentliga bryggor.

Ekonomiska konsekvenser
Utbyggnad av ny entrébrygga för husbåtar bedöms kunna bekostas av föreslagen
exploatering.

Boendemiljö
I likhet med jämförelsealternativ 1 innebär själva husbåtsboendet vissa ”olägenheter”
som normalt bedöms kunna accepteras av den typ av människor som gör ett sådant
aktivt val av boendemiljö. För de boende i Västra Sannegårdshamnen innebär en
etablering av husbåtar i hamnens yttre del ett mindre intrång i närmiljön som ändå
bedöms vara marginellt.
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Trafik
Angöring förutsätts ske från Västra Sannegårdskajen. Parkeringsnorm i området är
0,7 platser per lägenhet + 0,1 platser för besökande. Dessa platser (8-10 parkeringsplatser) bedöms kunna ske längs Miragatans västra sida. Hur parkeringsbehovet skall
tillgodoses är inte studerat. En enkel parkeringsutredning måste göras som grund för
ställningstagande om detta förslag blir aktuellt för genomförande.

Juridiska frågor och fastighetsbildning
Bygglov
En småbåtshamn är bygglovpliktig enligt PBL 8 kap 2§. Husbåtar anses bygglovpliktiga då de är att jämställa med byggnad. Ett rättsfall från Västerås finns från 1998, då
en husbåt med en överbyggnad på 6x10 meter i två våningar byggd på pontoner av
regeringsrätten klassades som byggnad. Tillfälligt lov kan tillämpas om man avser att
flytta båten i framtiden.

Upplåtelse
Fastighetsbildning kan även omfatta vattenområden, och ”vattentomt” avsedd för en
bostadspråm kan avstyckas. Själva pråmen kan inte bli tillbehör, och om den flyttas
innebär det att lös egendom flyttas från fastigheten. Däremot kan ev. bryggan vara
tillbehör, liksom anslutningsanläggningar för el, vatten etc. Att stycka av vattenfastigheter för bostadsändamål kan innebära en nackdel den dag bostäderna flyttas från
platsen då vattenfastigheterna blir låsta som byggrätter för ”småhus”.
Olika upplåtelseformer är tänkbara. Äganderätt och Tomträtt förutsätter avstyckning.
Äganderätt är naturligtvis den starkaste formen som innebär att de boende förfogar över vattenområdet även efter det att husbåten flyttats från platsen. Bostadsrätt
förutsätter upplåtelse i föreningens hus och kan vara svårt att tillämpa för ett antal
lösa flytetyg som de boende vill förfoga fritt över. Ett anläggningsarrende förutsätter
byggnad, vartill man kan räkna brygga. För själva husbåten skulle lägenhetsarrende
kunna tillämpas. Ett sådant har s k dispositiva villkor som innebär att arrendet kan
upphöra vid utgången av varje 5-årsperiod om inte annat avtalas. Markägaren kan
också upplåta marken med nyttjanderätt som också har dispositiva villkor men kan
avtalas för en löpande arrendeperiod. Man kan också tänka sig tomträtt för platsen
jämte allmän nyttjanderätt, vilket ger ett starkare besittningsskydd.

Fartyg och låneregler
Fartyg är flytetyg med skrov och roder enligt Sjölagen 1 kap 3§. Fartygen uppdelas i
skepp och båtar varvid skepp har längd över 12 m och bredd över 4 m;
Om ett fartyg är utländskt gäller andra normer. I vårt land är fartyg till skillnad från
fastigheter inte beskattade. Svenska skepp måste registreras i skeppsregistret, Under
byggnation kan skepp under uppförande i registreras i skeppsbyggnads¬registret.
Alla fartyg skall uppfylla vissa regler beträffande namn, hemort, igenkänningssignaler
osv.
För registrering av fartyget förutsätts skriftlig bevisning om förvärvet, vilket medför att
ett skriftligt kontrakt behöver förevisas. Skeppsbyggnader och svenska skepp pantsätts
enligt sjölagen på liknande sätt som fastighet men med något enklare regler. Båtar
under byggnad kan pantsättas enligt reglerna om båtbyggnadsförskott (påminner om
byggkreditiv), och färdiga båtar kan
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