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Strandstädning

• Strandstädningen utfördes 2018 av 3 personer under maj till september samt även av 8 ferieungdomar under högsommaren. 
Personalen har två båtar till förfogande och städar stränder utmed hela kusten samt i skärgården oberoende vem som är 
markägare.  

• Under de senaste åren har mellan 800-900 säckar skräp samlats in per säsong. Under 2015 1300 säckar till en sammanlagd 
vikt av 13 ton. Under  2016 880 säckar, 2017 1200 säckar, 2018 3000 ton skräp.

• 90-98% av skräpet är plast, främst PETflaskor, frigolit o små plastbitar. 
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Strandstädning

• Staden deltar i samverkansprojektet Ren och kust 
tillsammans med 11 kustkommuner och som leds av 
Västkuststiftelsen. Syftet är att minska mängden 
marint skräp, effektivisera och utöka 
strandstädningen, hitta nya finansieringsformer, 
sprida kunskap, utveckla den digitala 
strandstädarkartan mm. 

• Naturvårdsverket beviljade 12,5 mkr kr av totalt 17 
mkr till projektet för strandstädning under 2018 tom 
mars 2019.

• Göteborg fick 775 tkr – de används till ytterligare 
personal, leasingkostnad 2019 för ny båt, busshyra 
för kuststädning, röjning av vresrossnår på Vrångö.

• Strandstädarkartan

• http://www.strandstadarkartan.se
Photo: Roland Pfeiffer
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Oljesaneringsberedskap

• Park- och naturförvaltningen har ansvar för att Göteborgs kust och skärgård saneras vid ett oljeutsläpp. Förvaltningen leder 
stabsarbetet och utser saneringsledare. Den praktiska saneringen utförs i första hand av entreprenör genom ett 
samarbetsavtal. 

• Den första fasen av bekämpningsarbetet vid ett oljeutsläpp startar ute till havs och räknas som räddningstjänst. Fasen 
genomförs för att förhindra och begränsa skador från utsläppet och berör Kustbevakningen samt Räddningstjänst 
Storgöteborg.

• Park- och naturförvaltningen har en generell och en kommunal beredskapsplan

• Kommunen ersätts endast av staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för de faktiska kostnader som uppstått i 
samband med räddningstjänst och/eller sanering. Detta finns beskrivet i allmänna råd SRVFS 2004:11. som finns tillgänglig 
på MSB hemsida.
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Enligt rapporten från Kustbevakningen och 
angiven underlagskarta skulle oljan befinna sig 
kring följande ställen;

1. Flata Brunskär
2. Trinda Brunskär
3. Tunnekär
4. Stora Känsö
5. Vargö
6. Suggorna

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Oljepåslag 2 sept 2018
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Tidvattenpool med oljeklumpar/film 
LAT: 57⁰37.950N LONG 11⁰43.100E

En av få oljefläckar på klipporna ~5x5cm
LAT: 57⁰37.950N LONG 11⁰43.100E

1. Flata Brunkär
Teamet gick i land och inspekterade hela omkretsen av skäret. Vi hittade små oljeklumpar vilka flöt 
omkring skäret eller samlades i små naturliga tidvattenpooler. Tidvattenpooler som var stilla och hade 
ytlig tång. Ett fåtal oljefläckar satt fast på klipporna eller närliggande stenar. De mest drabbade stället  var 
max 5m2 och visade ungefär 2-5% olja/ kvadratmeter (d.v.s. 2 – 5cm2 / 100cm2). Kringliggande vatten 
runt hela skäret var täckt med cirka 1–2%  oljeklumpar. Tillsammans med klumpar var det en svagt 
transparant oljefilm och en stark oljelukt som kom ifrån avgasning av oljan.  
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Toaletter
•

Park och naturförvaltningen ansvarar idag för 27
toaletter i parkområden samt 13 toaletter och 32 
friluftstoaletter vid badplatser och i naturområden.

Förvaltningen har 20 avtal om offentlig användning 
tecknade med restaurangägare etc och ställer även 
ut mobila toaletter på 5-10 platser under 
sommaren.

Det finns därutöver ett flertal allmänna toaletter i 
resecentrum, köpcentrum och i andra offentliga 
lokaler.

Antal besökare per anläggning och månad 500 till 
20 000!
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Toaletter – pågående och utveckling

Förändringar 2019
• Södra skärgården- ny toalett Styrsö

Nedläggning och uppsägning av 6 toaletter 
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Toalettförsörjning i skärgården

• PoN löste akut situation för sommarsäsongen 2016 med hyrtoaletter. Totalt 20 toaletter under juni-
augusti på Vrångö, Styrsö,Brännö, Asperö och Köpstadsö. 

• Har fungerat väl, alla postiva, få klagomål, kapaciteten har räckt väl. Samarbete med entreprenörer 
fungerat mycket bra. Alla önskemål om placeringar går inte att uppfylla.

• Avtal har tecknats med Vrångö hamnförening resp Donsö hamnförening som öppnat sina toaletter. 

• Permanenta toaletter på Brännö, Styrsö och Vrångö hade öppet under hösten.

• Projekt Göteborg Skärgård – förstudie: förslag till koncept för toaletter i S skärgården – Innovativa, 
Miljövänliga, Jämställda, Icke- diskrirminerande och Tillängliga. Medel har sökts – besked i maj

•
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Toaletter i skärgården

• Styrsö (öppet hela året)

• Brännö Rödsten (nytt avtal förslag öppet hela året, två 
toaletter)

• Vrångö, Mittvik(öppet hela året)

• Donsö (hamnföreningen Avtal)

• Asperö (Hamnföreningen avtal),

Förutom dessa finns toaletter vid badplatser/ 
friluftsområde
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Vad har hänt i år, händer nästa år

• Under 2018 görs tillgänglighets inventering av toalettanläggningar i södra skärgården. 
Syfte att hitta eventuella problem och göra åtgärder för förbättring där så är möjligt. 

• Planeringen för upprustning och mindre flytt av anläggning på Styrsö startar 2018 
(större och modernare anläggning med bättre tillgänglighet). Ny placeringen inom 
park/hamnområdet. Förväntad färdigställande tid våren 2019 

• Juni-aug placerades mobila toaletter ut på Styrsö, Vrångö, Köpstadsö, Asperö  (samma 
som förra året med ev mindre revidering beroende på önskemål från boende).

• Förhandlingar pågår med Vrångö hamn om långsiktigt avtal som ger allmänhet tillgång 
till toaletter i gästhamnen. 



12Hållbar stad – öppen för världen

Några identifierade behov

• Finns ett behov av en till toalettanläggning på Styrsö. Köerna vid både tången och 
skäret kan bli långa på sommaren vid färjan.

• Permanent anläggning på Donsö (enligt plan skall toalett finnas med i den utbyggnad 
som trafikkontoret planerar då hamnen skall byggas om)

• Vrångö,/ Nötholmen behöver på sikt en bättre naturtoalett istället för den mobila 
sommartoaletten. 

• Under sommarmånaderna behövs troligen en anläggning till på Vrångö på 
gästhamnssidan (förhandling pågår med Vrångö Hamn) 
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Utmaningen!

Utredningen om hållbara och innovativa toalettlösningar gav tyvärr inte några enkla eller snabba 
lösningar. Kända utmaningar lyftes fram och vi arbetar vidare.

• Över året mycket ojämnt behov av toaletter. Mycket stora toppar av besökare men också långa 
perioder med mycket få. 

• Begränsade ekonomiska resurser; Inga tillskott till allmänna driftbudget för toaletter  - inga beslut finns 
om finansiering av utökad toalettverksamhet 2019.

• Kollektivtrafiken har inga fasta anläggningar på öarna endast vid färjeläge fastlandet. 

• Mycket begränsat med mark som staden förfogar över och kan bygga på. 

• El- och VA är problematiskt på många platser. 

• Mycket svårt att hitta entreprenörer som kan ta uppdrag inom städ och teknisk service på öarna.

• Begränsat med cafeer, restauranger etc som kan öppna sina toaletter för allmänhet mot ordinarie 
ersättning (12 000kr/säsong)
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Kontakt

Park och naturförvaltningen
Förvaltning och planering
Ingela Gustafsson
Lena Jakobsson


