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Kajstrategi för Stockholms stad, KS 2022/256 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet anser remissen besvarad i enlighet med 
nedanstående.  

Ärendet  
Skönhetsrådet har fått Kajstrategi för Stockholms stad att yttra sig 
över. Strategin har tagits fram av Stockholms hamnar i samarbete 
med bl.a. trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och 
kulturförvaltningen. Huvudsyftet med strategin är att aktivera 
stadens kajer och att mer yta än idag ska användas för serveringar, 
folkliv och konstinstallationer.  
 
Skönhetsrådet välkomnar att en ny kajstrategi tagits fram och finner 
ansatsen att använda kajerna i högre utsträckning god. Rådet anser 
dock att det finns en risk att strategin för ensidigt fokuserar på 
nöjesupplevelser och inte tillräckligt värnar kajerna utifrån deras 
egentliga användningsområden. Ett av sjöstaden Stockholms mest 
unika kännetecken är de stora vattenspeglarna som är lättillgängliga 
från stora delar av staden. Att fortsatt hålla dessa ytor öppna bör 
vara strategins övergripande idé. Därför anser rådet att 
verksamheter som utnyttjar vattenytorna, t.ex. pontoner, 
konstinstallationer eller reklambåtar, ska undvikas eller helt utgå.  
Kajerna bör befrias från störande element som t.ex. 
parkeringsplatser och i första hand ses som rum för vattenkontakt 
för flanerande stadsbor, för sjöfart och kollektivtrafik på vatten. 
Först i andra hand bör kajerna upplåtas till uteserveringar och andra 
aktiviteter.  
 
Skönhetsrådet saknar de kulturhistoriska och antikvariska 
perspektiven på stadens kajer i materialet. I kommande 
bearbetningar bör Stadsmuseet bidra med ett sådant synsätt för att 
berika strategins analys med historisk förståelse av kajernas 
funktion. Rådet hade också önskat ett biologiskt resonemang om 
vattenlivet vid kajerna respektive stadens naturstränder. För en 
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bättre biologiska mångfald i Mälaren och Saltsjön bör nya 
eventuella kajer och bryggor anläggas med stor återhållsamhet.       
 
Avslutningsvis finner rådet det positivt att strategins brutits ned i 
lokala utvecklingsmöjligheter. Här önskar rådet att delen om 
Skeppsbron utvecklas till att också beröra Strömbron. Rådet har 
flera gånger tidigare, senast 2019, argumenterat för att det mycket 
vanprydande broprovisoriet från 1946 bör avlägsnas. Som en del av 
strategin skulle förslaget att utlysa en tävling om en ny gång- och 
cykelbro i Strömbrons läge kunna utgöra ett huvudnummer för 
Slottsomgivningens framtida utveckling.  
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