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1 Bakgrund 

1.1.1 Bakgrund och syfte 

Kommunfullmäktige gav 2016 stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur 

parkeringssituationen i Saltholmen/Långedrag kan förbättras och utökas (KF 

2016-05-12 § 8). Utredningen visade dels att terminalområde och 

parkeringsanläggningar på Saltholmen behöver byggas om, dels att det finns 

begränsningar i mängden parkering som är lämplig vid Saltholmen. 

Kommunfullmäktige fastställde även 2016-05-12 § 8 att Saltholmen också 

fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken.  

I tjänsteutlåtandet ”Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn” 

återrapporterar SLK 2018-10-25 sitt uppdrag till kommunfullmäktige gällande 

möjligheterna till utveckling av Fiskebäcks hamn. Utlåtandet beskriver bland 

annat hur hantering av muddermassor kan ske, och redovisar två alternativ till 

ny kaj. För samtliga kajalternativ är verksamhetsytor utformat på likartat sätt 

med ett fryshus på ca 2000 kvm samt ett antal kontors-/lagerlokaler. 

2018 gavs Fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till 

samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i 

Fiskebäcks hamn, samt att i egenskap av markägare få i uppdrag att påbörja 

arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området (KF 2018-10-25 § 2). 

Fastighetsnämnden återrapporterade genom ”Samfinansieringslösning gällande 

farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks hamn, uppdrag från 

kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 § 2”, via Fastighetsnämnden i 

februari 2020.  

2019 fick byggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för 

kompletterande angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen 

inom ramen för arbetet med ny översiktsplan (KF 2019-09-12 §22). Ett PM har 

under 2020 tagits fram med fokus på kompletterande angöring för 

skärgårdstrafiken. PM:et jämför tänkbara angöringsplatser som kan avlasta 

Saltholmen avseende skärgårdstrafik, då Saltholmen är hårt belastad och i 

behov av ombyggnad. 15 platser studerades, däribland Fiskebäck, som bedöms 

vara lämplig för avlastning av Saltholmen på sikt.  En utvecklad skärgårdstrafik 

är av vikt för att ge förutsättningar för en levande skärgård, och kan underlätta 

för boende i skärgården att arbeta eller gå i skolan på fler platser på fastlandet. 

Vidare har en planansökan inkommit gällande utveckling av Fiskebäcks hamn 

för fiskeri- och kustbevakningsändamål. Förslaget innebär utbyggnad med ny 

kaj och pir vid Dansholmen samt ny kaj vid Saltskär i anslutning till befintlig 

vågbrytare. Även vattenområdet mellan Dansholmen och hamnområdet föreslås 

ianspråktas för att möjliggöra utökning av hamnen. Ytor för hamnverksamhet 

föreslås utökas på land. Förslaget går i linje med Riksintresse yrkesfiske och har 

fått positivt planbesked från byggnadsnämnden (2021-03-16). En avvägning 

mot intresset att på lång sikt kunna utveckla Fiskebäck för skärgårdstrafik 

behöver dock göras. 
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Detta PM syftar till att utreda huruvida utbyggnad av Fiskebäcks hamn med nya 

kajer vid Saltskär och Dansholmen för fiskeverksamhet och 

kustbevakningsändamål kan kombineras med framtida skärgårdstrafik i syfte att 

avlasta Saltholmen. Det är av vikt att poängtera att skärgårdstrafik inte är 

aktuellt idag, men att hänsyn krävs för att marken ska kunna säkras för en 

möjlig framtida kombination av fiskeriverksamhet och skärgårdstrafik i 

området.  

1.1.2 Planansökan och besked 

En planansökan har inkommit till Stadsbyggnadskontoret från 

Fastighetskontoret gällande utveckling av del av Fiskebäcks hamn. I 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande tryckte förvaltningen på att planarbetet 

kan starta först efter att en separat utredning genomförts som ska visa huruvida 

utvecklingen av fiskehamn går att kombinera med utökad skärgårdstrafik för 

gods- och persontransporter på lång sikt. Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-

16 i enlighet med Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande att meddela 

sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för utveckling av 

Fiskebäcks hamn, och att planarbetet påbörjas 2022. 

1.1.3 Frågeställningar 

Två frågeställningar har formulerats inom ramen för arbetet: 

• Vad behövs för att säkerställa möjligheten till persontrafik till 

skärgården? 

• Hur påverkar det planarbetet? 

1.1.4 Planeringsförutsättningar 

Idag sker godstransporter till södra skärgården från Fiskebäcks hamn, medan 

persontransporter sker från Saltholmen. Saltholmens terminal omfattar idag ca 5 

000 kvm inklusive bussangöring, ca 2 700 kvm utan. Befintlig godshantering i 

Fiskebäck är ca 3 600 kvm.  

Platsen har studerats i ”PM Kompletterande angöring för skärgårdstrafiken 

inom ramen för ny översiktsplan”. Tänkbara angöringsplatser som kan avlasta 

Saltholmen avseende skärgårdstrafik har utretts. Nya angöringsplatser förordas i 

första hand vid Operan och Pumpgatan. Dessa kan tillsammans med befintliga 

kajer vid Stenpiren och Lindholmen förbättra tillgängligheten till innerstaden 

för skärgårdens befolkning. På längre sikt kan Fiskebäck och i viss mån även 

Klippan avlasta Saltholmen avseende tillgänglighet med bil. 

Den samfinansieringslösning som tagits fram gällande farledsfördjupning och 

utbyggnad av kajer omfattar bland annat en samfinansieringsmodell för 

kostnadsfördelning mellan staden (Fastighetskontoret) och Fiskebäcks 

Utvecklings AB, samt att en fastighetsdelning genomförs där de två nya 

fastigheterna upplåts med tomträtt till Fiskebäcks Utvecklings AB och där 
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ändamålet fastställs till fiskehamn. En avsiktsförklaring har tecknats mellan 

parterna.  

Gällande översiktsplan lyfter att Fiskebäcks landningshamn (och Göteborgs 

landningshamn) är utpekat riksintresse för yrkesfisket, men att kommunen anser 

att landningshamnarna har mist sin betydelse som riksintresse då den mesta 

fisken landas på annan ort och fraktas med bil till Göteborg. Kommunen anser 

att hamnarna kan kvarstå som regionala intressen och att möjligheten till 

funktionen landningshamn kan bestå.  

I förslag till ny översiktsplan tar kommunen på nytt hänsyn till riksintresse 

yrkesfiske och anser att dess funktion kan säkerställas genom att Fiskebäck och 

Donsö hamn kvarstår som riksintressen för yrkesfisket. I förslaget lyfts vidare 

att Saltholmen inte har förutsättningar att bära hela södra skärgårdens 

mobilitetsbehov, och behöver avlastas av andra angöringsplatser och utökad 

trafikering till innerstaden. Saltholmen kan även behöva avlastas med 

ytterligare en terminal som har förutsättningar för parkering för boende och 

företag i södra skärgården. Fiskebäck har identifierats som en möjlig plats för 

ny terminal. Fiskehamn och eventuell ny bebyggelse i Fiskebäck ska utformas 

så att framtida utveckling av en terminal för skärgårdstrafiken med utrymme för 

bilparkering inte försvåras.  

Rekommendationer för södra skärgården i förslag till översiktsplan: 

• Främja en levande skärgård med en livskraftig och god 

befolkningsutveckling samt goda förutsättningar att bo, verka och 

besöka öarna. 

• Skärgården ska varsamt kunna kompletteras med ny bebyggelse för 

ökad blandning av bostadsformer, verksamheter och samhällsservice.  

• Säkra samhällsviktiga hamnar mot översvämning vid höga havsnivåer. 

Skärgårdstrafikens hamnar berörs särskilt. 

• Utveckla befintliga hamnar med fler funktioner; såväl 

skärgårdstrafikens hamnar, småbåtshamnar och gästhamnar som gods- 

och fiskehamnar. 

• Avlasta Saltholmen genom utökad skärgårdstrafik till fler 

angöringsplatser på fastlandet. Utveckla mobilitetstjänster för 

skärgårdens befolkning samt utöka skärgårdstrafiken mellan öarna.  

• Värna och utveckla natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden.  

Rekommendationerna går i stort i linje med förslaget.  

I skärgården pågår detaljplanearbete för totalt ca 90 bostäder och till viss del 

verksamheter i olika planer, samt fler bostäder i pågående planbesked. I 

Fiskebäck finns pågående detaljplan för 125 bostäder. Planen är i 

granskningsskedet. På andra sidan Sjöbacka finns detaljplan i granskningsskede 

för skola och 250 bostäder. I samband med utveckling av Högsbo-Frölunda i 

linje med förslag till ny översiktsplan med fördjupad del Högsbo-Frölunda 

planeras för/finns potential för en stor befolkningsökning i området, vilket 

innebär att ett större antal invånare kommer att ha Fiskebäck inom rimligt 

avstånd för gång, cykel och kollektivtrafik.  
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I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Göteborgs stad 2022 har 

byggnadsnämnden fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram 

en strategisk plan för skärgårdens framtida utveckling.  

1.1.5 Dagens ytor vid Fiskebäck och Saltholmen 

Terminal Saltholmen 

 

Området omfattar ca 6 000 kvm, och innefattar bland annat terminalbyggnad, 

bussangöring, hamnplan med viss bilparkering, angöringsplats för färjor, samt 

mindre verksamhetsbyggnader.  

Terminal Fiskebäck 

 

Området omfattar ca 4 000 kvm, och innefattar bland annat terminalbyggnad 

och godshantering.  
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Sjöbacka – stads(dels)park med höga sociala och ekologiska värden 

 

Sjöbacka-Högen, stadsdelspark som föreslås utvecklas till stadspark i förslag till ny 

översiktsplan.  

I förslag till ny översiktsplan beskrivs Sjöbacka som en befintlig stadsdelspark 

som tillsammans med intilliggande naturområde Högen har potential att 

utvecklas till stadspark. En stadspark här med sitt havsnära läge erbjuder 

utblickar över kust och skärgård. Naturområdet Högen är ett lättillgängligt 

naturområde för rörelse i olika former, allt från promenad och jogging till 

ridning. Områdets växlande naturkaraktärer ger stora möjligheter till varierade 

naturupplevelser. Stadsparken utvecklas med parkkvaliteter och dess profil som 

havsnära stadspark utvecklas och förstärks. Redan idag finns stora ytor 

tillgängliga för olika tillfälliga evenemang som till exempel drakflygning.  

Rekommendationen är i förslag till ny översiktsplan att parkkvaliteter och 

ekosystemtjänster ska utvecklas i alla parker. Särskilt utvecklingsbehov har de 

parker som pekas ut som stadsparker och stadsdelsparker, men som inte redan 

fullt ut har de kvaliteter som krävs för att räknas som sådan. Därigenom kan 

parkerna ges förutsättningar att hysa såväl ekologiska som sociala värden, och 

motsvara riktvärdena för stadsparker och stadsdelsparker.  

Byggande för andra ändamål än parkrelaterade ska inte ske. Stora parker ska så 

långt möjligt hållas fria från trafik- och industribuller och vara enkla att nå med 

kollektivtrafik och cykel. 

1.1.6 Bedömningar som ligger till grund för ställningstagandet 

Färjetrafiken vid Saltholmen har enligt Västtrafik långsiktigt tillräcklig 

kapacitet för prognosticerade persontrafikflöden. Därmed är det idag inte 

aktuellt att planlägga för en färjeterminal i Fiskebäck.  
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Sannolikheten för etablering av persontrafik och parkering vid Fiskebäck är låg 

inom de närmaste 20 – 30 åren, sett till finansieringsmöjligheter, nytta och 

inriktning i förslag till ny översiktsplan. Det är därmed inte aktuellt att hantera 

frågan idag, men möjligheten för framtida etablering ska bibehållas genom att 

arrendeavtal tecknas istället för att tomträtt upprättas.  

Västtrafik ser olägenheter i att färjetrafikera två punkter på fastlandet så pass 

nära varandra, Saltholmen och Fiskebäck, då detta innebär konsekvenser för 

restid och/eller turtäthet, och kräver investeringar i ytterligare färjor. 

Arbetsgruppen håller med om detta resonemang.  

Dialog med aktörerna i området indikerar att frågan kring godshantering är 

aktuell. Ytor för godshantering behöver sannolikt utökas något jämfört med 

nuläget, och föreslås tas med i planarbetet oberoende av huruvida persontrafik 

och terminal etableras.  

Godshantering och en persontrafikterminal med kollektivtrafikangöring har 

mindre än 10 000 kvm i sammanlagt ytbehov. Parkeringsplatser är den mest 

ytkrävande anläggning som persontrafiken ger upphov till, då den kräver 

närmare 40 000 kvm (1 700 platser) / 20 000 kvm (900 platser) vid 

markparkering. Ytbehov kan minskas genom P-anläggningar, som dock medför 

avsevärt högre investeringskostnad. Parkeringsplatser föreslås inte ingå i 

planarbetet nu, utan blir först aktuellt vid utbyggnad av terminal.  

Fiskebäcks hamn gränsar till Sjöbacka stadsdelspark, som har höga sociala och 

ekologiska värden. Parken föreslås i förslag till ny översiktsplan att utvecklas 

till stadspark. Ett genomförande av planen ger med stor sannolikhet negativa 

konsekvenser för den marina miljön och för delar av Sjöbacka.  

1.1.7 Alternativ och förslag till hantering/inriktningar i 

planarbetet 

I närtid, alternativ som säkerställer fiskhamn och skärgårdstrafik: 

Det kan finnas möjlighet att i kommande planarbete enligt planbeskedet pröva 

fiskeriverksamhet och samtidigt säkerställa ytor för utveckling av godsterminal, 

och även för persontrafikterminal på längre sikt exempelvis genom att reservera 

alternativt undanta yta från planområdet. Det saknas dock både uppdrag och 

intressent för att driva frågan och för att senare genomföra utvecklingen. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att kommunen som fastighetsägare 

måste ansvara för att säkerställa markanvändningsanspråken över tid så att 

markägandet och planmonopolet blir garanti för att säkerställa 

utvecklingsmöjligheterna. Stadsbyggnadskontoret bedömer därför också att 

fastighetskontoret behöver vara part med uppdrag att bevaka dessa intressen i 

planarbetet. Stadsbyggnadskontoret bedömer också att ett säkerställande av ytor 

för kommande Skärgårdstrafik kan äventyra planerat genomförande av 

detaljplan för fiskhamn. 

Området ska i enlighet med planansökan och planbesked i huvudsak planläggas 

med hamnändamål för yrkesfiske. I ansökan om planbesked föreslås 
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detaljplanen varken hantera terminal eller parkeringsanläggningar som 

tillkommer med en terminal inom detaljplanens avgränsning. Detta tillkommer 

eventuellt i ett senare skede.  

För den yta som inte föreslås hantera persontrafik på sikt bör fastighetsbildning 

för en lämplig fastighet för fiskeriverksamhet genomföras, och tomträttsavtal 

tecknas med Fiskebäcks Utvecklings AB. 

De ytor som behövs för godstrafik måste fortsatt nyttjas i kommunal regi på 

kommunägd fastighet, omfattande ca 4 000 kvm. Godshanteringens yta behöver 

växa, för att även kunna få med terminalbehov och kollektivtrafikangöring.  

Lämpliga ytor som kan komma att behövas för framtida persontrafik och utökad 

godstrafik ska identifieras. Ytorna ska och ägas av kommunen, men kan 

upplåtas med arrendeavtal till Fiskebäcks utvecklings AB så länge den inte 

behövs för trafikändamål.   

Arbetsgruppen har identifierat att Stora Rösö, som idag är planlagt för 

hamnändamål, skulle kunna plan ändras till naturmark om behov av 

kompensation uppstår i samband med ett ianspråktagande av Dansholmen. 

Detta ses främst som ett medskick till planarbetet enligt PBL och kommande 

tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt miljöbalken. 

Eventuellt kan ytor i hamnområdet ha både beteckning hamn och allmänna 

kommunikationer i detaljplan. Är det möjligt kan detta tas med redan i den 

första detaljplanen. Huruvida det är juridiskt möjligt behöver utredas i samband 

med planarbete. 

God tillgänglighet och tillräckliga ytor för fotgängare, cyklister och allehanda 

fordon ska säkerställas till ytor för godstrafik och eventuell framtida 

persontrafik den norra delen av planområdet, i anslutning till befintlig infart till 

hamnen.  

Det är av vikt att byggrätter placeras så att de om möjligt inte kommer i konflikt 

med en framtida terminal. 

I närtid, alternativ som enbart säkerställer fiskhamn: 

Enligt ansökan om planbesked skall endast fiskhamn säkerställas. Tanken är att 

upplåta stadens mark med tomträtt till intressenterna. Intressenterna kommer att 

göra långsiktiga investeringar i fiskhamnen och vill ha garanterad rådighet över 

marken under lägre tid. Ytorna som finns för godshantering för Södra 

Skärgården är behov som finns i dagsläget och inte får omöjliggöras i en 

planläggning.  

En planering som enbart säkerställer fiskhamn kommer heller inte ta ytor för 

parkering etc för skärgårdstrafik i anspråk heller på längre sikt.  

Utanför planarbetet – aktuellt i ett framtida läge då färjetrafik blir aktuellt 

När eller om skärgårdstrafik anses lämpligt i området ska arrendet med 

Fiskebäcks Utvecklings AB avslutas, och kommunen ska återta denna del av 

hamnen för att möjliggöra persontrafik. 
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En ny detaljplan ska påbörjas för att säkerställa plats för parkering och 

eventuellt kollektivtrafik utanför området, då tillräcklig plats för parkering inte 

finns inom hamnområdet. Kollektivtrafik kan hanteras i hamnområdet om 

tillräcklig yta redan nu säkerställs genom arrende. Arbetet med detaljplan 

påbörjas endast om behov uppstår i framtiden. Staden har då rådighet genom 

arrendeavtal istället för tomträtt. Allt detta är dock endast möjligt om 

detaljplanearbetet genomförs med inriktningen att säkerställa eventuell framtida 

skärgårdstrafik. 
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1.1.8 Ytstudier  

Möjliga ytor för skärgårdstrafikändamål 

Den röda ytan i kartan nedan visar inte föreslagen yta, utan visar på maximal 

yta som kan hanteras vid utveckling av hamn för skärgårdstrafikändamål. Den 

maximala ytan är ca 10 000 kvm. Lämplig yta föreslås hanteras med 

arrendeavtal, men planläggs för hamnändamål i enlighet med ansökan. Det kan 

handla om ca 5 000 – 6 000 kvm som inte är godsterminal, som kan nyttjas av 

fiskeintressenterna i enlighet med arrendeavtal till dess att behovet av 

persontrafik finns. Detta bedöms inte vara sannolikt på omkring 20 år. 

Fördelningen mellan det som behövs för godstrafiken nu och det som är 

framtida terminalyta behöver studeras vidare, då godstrafiken har ett behov av 

expansion idag.  

 

Maximal yta, ca 10 500 kvm, som kan hanteras vid utveckling av hamn för 

skärgårdstrafikändamål.  

Möjliga framtida parkeringsbehov skärgårdstrafikändamål 

Parkeringsfrågan hanteras inte i planarbetet. Bilderna nedan är hypotetiska, och 

syftar till att åskådliggöra de ytor som kan krävas vid etablering av terminal. 

Ytorna har därmed inte med pågående detaljplanearbete att göra.  
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Till vänster: Blå rektangel visar ytanspråk för 1 700 platser markparkering, 40 000 kvm. Till 

höger: Blå rektanglar visar ytanspråk för 1 700 platser, hälften markparkering, hälften P-hus, 

27 000 kvm. Jämförelsetal: 500 p-platser motsvarar 10 000 kvm markparkering. Parkeringshus 

innebär kostnader på omkring 250 000 – 350 000 SEK per parkeringsplats) 

Komplettering av Saltholmens färjetrafik i Fiskebäck innebär ett tillkommande 

parkeringsbehov på ca 1 700 platser enligt TPUSS (Trafik- och 

parkeringsutredning Södra skärgården). En mer realistisk siffra är utifrån 

arbetsgruppens bedömning ett behov av ytterligare ca 900 platser, som delas 

ungefärligen lika mellan Saltholmen och Fiskebäck. Saltholmen har idag 1 550 

p-platser, men det långsiktiga behovet bedöms vara större. Av dagens p-platser 

är 533 förhyrda och 333 tillståndsplatser, övriga är avgiftsbelagd 

besöksparkering.  

Ytbehov hamnändamål och fiskeriverksamhet  

Ytåtgången rör sig rimligtvis om ca 10 000 kvm, och bygger på dagens yta i 

Saltholmen på ca 6 000 kvm samt dagens godsyta på ca 4 000 kvm i Fiskebäck.  

 
Föreslagna ytor för fiskeriverksamhetens förslag till kajutformning vid Dansholmen och 

kustbevakningens förslag till kajutformning vid Saltskär. Vattendomsansökan redovisas i blå 

linjer.  
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Samlade ytbehov 

 

Föreslagna kajer med vattendom, tillgängliga ytor för skärgårdshamn (röd yta) samt Sjöbacka-

Högen (gul yta). 

 

 

 


