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Sammanfattning 

Denna utredning jämför tänkbara angöringsplatser som kan avlasta Saltholmen avseende skärgårdstrafik. 

Saltholmen är hårt belastad och i behov ombyggnad, bland annat vad gäller terminalområdet och 

parkeringsanläggningar. 

Utredningen har avgränsats till platser som har en befintlig kaj eller som har potential att rymma en 

angöringsplats för skärgårdstrafik. Totalt studerades 15 platser utifrån kriterierna närhet till målpunkter, 

upptagningsområde för dagbefolkning, tillgänglighet vad gäller kollektivtrafik och cykel, restid, 

planförhållanden och investeringskostnader. Förutsättningar att ordna bilparkering och koppling till det 

övergripande vägnätet studerades vid platser utanför innerstaden. 

Skärgårdstrafiken bör utvecklas till innerstaden på båda sidor om älven. Nya angöringsplatser förordas i fösta 

hand vid Operan och Pumpgatan. Dessa kan tillsammans med befintliga kajer vid Stenpiren och Lindholmen 

förbättra tillgängligheten till innerstaden för skärgårdens befolkning. Här finns mycket stor dagbefolkning 

(arbetsplatser) inom gångavstånd och goda anslutningar med kollektivtrafik, gång och cykel. Samtliga 

angöringsplatser i innerstaden medför längre restid med båt. Denna nackdel vägs dock upp av att resan är 

bekväm med färre byten. Eriksbergs färjeläge, Lilla Bommen, Klippan och Rosenlund är också lämpliga som 

angöringsplatser, om än inte i lika hög utsträckning som de ovan nämnda. 

Angöringsplatser vid Frihamnen och Stigbergstorget är lämpliga på lite längre sikt, i samband med planerad 

stadsutveckling. På längre sikt kan även Fiskebäck och i viss mån även Klippan avlasta Saltholmen avseende 

tillgänglighet med bil.  

Nya Varvet, Tångudden, Slottsberget och Västra Eriksberg bedöms som mindre lämpliga. De ligger långt ifrån 

målpunkter, har endast liten dagbefolkning inom gångavstånd och har sämre koppling till god kollektivtrafik. 

Arendal är inte lämpligt som angöringsplats för skärgårdstrafiken, då det inte är lämpligt att kombinera 

hamnens funktion för tyngre gods med omfattande persontrafik.  
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Inledning 

Bakgrund 

Under 2014 till 2016 gjorde stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret tillsammans med 

Göteborgs Stads Parkerings AB en mobilitetsanalys kring trafiken för Södra skärgården kallad TPUSS – 

Trafik- och parkeringsutredning för Södra skärgården. I den breda analysen diskuterades bland annat olika 

lägen för var en framtida båtterminal skulle kunna ligga. 

2016 gav kommunfullmäktige nya direktiv med uppdrag till stadsledningskontoret att utreda hur 

parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag (KF 2016-05-12 § 8). 

Kommunfullmäktige beslutade att Saltholmen fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken. 

2017 lade stadsledningskontoret fram utredningen TPuls – Trafik- och parkeringsutredning Långedrag- 

Saltholmen (KF 2018-04-26 § 24). Utredningen pekade på behov av att både terminalområdet och 

parkeringsanläggningarna på Saltholmen behöver byggas om. Om ytterligare parkeringsplatser ska tillskapas 

behöver det ske i form av parkeringshus eller garage, vilket förutsätter ny detaljplan. Utredningen beskriver 

samtidigt att det finns begränsningar för hur mycket parkering som är lämpligt att lägga på Saltholmen.  

2019 gav kommunfullmäktige fortsatta uppdrag till bland annat trafiknämnden och byggnadsnämnden, (KF 

2019-09-12 § 22). Trafiknämnden fick i uppdrag att komplettera busstrafik från Saltholmen till andra platser i 

staden, anordna fler båtförbindelser till Stenpiren, fler Ö-snabbar, samt möjlighet att förlänga Älvsnabben till 

Saltholmen med angöringsplatser utmed vägen. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att utreda möjligheterna för 

kompletterande angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen inom ramen för arbetet med ny 

översiktsplan.  

Utveckling av skärgårdstrafiken är viktig för att ge förutsättningar för en levande skärgård. Vattenvägarna 

utgör en outnyttjad potential som kan utnyttjas ytterligare för att avlasta Saltholmen och öka tillgängligheten till 

stadens utbud för skärgårdens befolkning. En utvecklad skärgårdstrafik kan underlätta för boende i 

skärgården att arbeta eller gå i skolan på fler platser på fastlandet. Enligt statistik från 2018 pendlar merparten 

av skärgårdsborna till arbetsplatser i sydvästra Göteborg, följt av centrum. Endast en liten del reser till 

Hisingen eller till andra kommuner inom regionen. Dagens resmönster präglas sannolikt av dagens 

begränsade möjligheter att resa. 

Parallellt med denna utredning utreder trafikkontoret tillsammans med Västtrafik, hur den långsiktiga 

strategiska utvecklingen av båttrafiken ska se ut. Utredningen ska visa var kommande älvförbindelser längs 

älven kan utvecklas. Dessa båda utredningar är överlappande, men har olika syften. Detta PM fokuserar på 

lämpliga angöringsplatser för skärgårdstrafiken som kan avlasta Saltholmen, medan trafikkontorets utredning 

fokuserar förbindelser över älven. 
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Syfte 

Syftet är att utreda kompletterande angöring för skärgårdstrafiken som kan avlasta Saltholmen. 

Metod 

I utredningen har i huvudsak befintliga angöringsplatser studerats inom avgränsat område. Därutöver har 

Stigbergstorget som en potentiellt möjlig kaj studerats. För att identifiera vilka av platserna som är mest 

lämpliga som ny angöring för skärgårdstrafik har varje angöringsplats utvärderats utifrån följande kriterier: 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum: I utredningen har angöringsplatsernas läge i förhållande till 

centrum/innerstaden studerats. Då de flesta arbetsplatser och andra målpunkter ligger i centrum/innerstaden 

har närheten och kopplingen dit värderats högt.  

Upptagningsområde dagbefolkning: Med dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter 

arbetsställets geografiska belägenhet. Denna utredning har utgått från dagbefolkning i en 500-metersradie 

från angöringspunkten. Data över dagbefolkningen baseras på 500x500 metersrutor från MONA, SCB. 

Tillgänglighet (tillgång till kollektivtrafik/framtida kollektivtrafik): Närhet till anslutande kollektivtrafik är viktigt för 

att resenären ska kunna göra enkla och smidiga byten till sin slutdestination. I utredningen har hållplatslägen 

med kollektivtrafik med kvartstrafik inom en 300-metersradie från angöringspunkt bedömts som god 

tillgänglighet för kollektivtrafik. Utredningen har också tagit hänsyn till framtida kollektivtrafik enligt Koll2035.  

Tillgänglighet (tillgång till gång och cykelvägar: På skärgårdsbåtarna finns det möjlighet att medta cykel i mån 

av plats. För att cykeln ska vara ett smidigt alternativ är det viktigt att angöringsplatserna har en koppling till 

det övergripande gång- och cykelnätet. I utredningen har ett avstånd på 300 meter till gång- och cykelväg 

bedömts rimligt, under förutsättning att det går att cykla eller leda cykeln på ett tryggt och smidigt sätt till 

cykelbanan.  

Cykelparkering/yta för framtida parkering: Det behöver finnas utrymme för cykelparkering vid en 

angöringsplats för att kunna placera utlåningscyklar där.  

Resenärsservice: Service vid en bytespunkt kan innebära att resan upplevs smidigare, bekväm och vissa fall 

även tryggare. I denna utredning har service (biljettförsäljning, pressbyrå eller annan kiosk och station för 

utlåningscyklar) inom en 500-metersradie från angöringspunkt tagits med.  

Restider: En restid under 30 minuter från Saltholmen har bedömts som god. Restiden har dock inte varit 

avgörande i utvärderingen av angöringsplatserna då båtresan ofta kan vara mer bekväm och kan användas 

som arbetstid, jämfört med att byta till andra trafikslag såsom spårvagn eller buss. Den totala restiden till 

skärgården inkluderar förstås även resan mellan Saltholmen och respektive skärgårdsö. Restid till Fiskebäck 

har utgått från Styrsö Bratten.  

Bilparkering/framtida bilparkering: För att avlasta Saltholmen har utredningen även omfattat möjligheten att 

ordna bilparkering i närheten av angöringsplatsen. Utredningen har utgått ifrån att det behövs utrymme för 

minst 100 platser för att det ska minska trycket på Saltholmens parkeringsplatser. Anspråket på parkering ska 

inte krocka med planerad markanvändning.  

Koppling till det övergripande vägnätet: I de fall en parkeringsanläggning bedöms möjlig har utredningen 

granskat platsens koppling till övergripande vägnät.  

Planförhållanden: För att bedöma om angöringsplatserna är i linje med kommunens viljeinriktning har 

översiktsplan (samrådsversion, dec 2018), gällande detaljplaner och pågående detaljplaner studerats.  

Investeringskostnader: Indikation om behov av investeringar för att kunna trafikera med skärgårdstrafik. 
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Utvärderingen har utförts genom GIS-analyser baserat på geodata om bland annat dagbefolkning, 

kollektivtrafik och service. Information har även inhämtats från Västtrafiks tidtabeller, Göteborgs stads 

pågående planer samt regionala underlag såsom Koll2035. Resultatet av utvärderingen redovisas för 

respektive studerad angöringsplats. Kartbilder över GIS-analyser visas i bilagor. 
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Avgränsning 

Studien avgränsas till platser som redan har utbyggd kaj och har potential att rymma en angöringsplats för 

skärgårdstrafik. Även kajplatser som idag trafikeras av skärgårdstrafik har tagits med för att bedöma dess 

lämplighet att även användas som angöringspunkt för skärgårdstrafik. 

Studien utgår inte från skärgårdsbornas resvanor idag (arbete och fritid) utan är en analys av var det skulle 

vara lämpligt att angöra skärgårdstrafiken för att avlasta Saltholmen.  

Kajer kan också komma att behövas för godshantering. Förutsättningarna att eventuellt samnyttja kajerna för 

gods- och persontrafik behöver studeras närmare. Denna fråga har inte studerats i denna utredning.  

Följande kajer ingår i utredningen: 

1. Arendal 

2. Eriksbergs färjeläge 

3. Fiskebäck 

4. Frihamnen 

5. Klippan 

6. Lilla Bommen 

7. Lindholmspiren 

8. Nya Varvet 

9. Operan 

10. Pumpgatan 

11. Rosenlund 

12. Slottsberget 

13. Stigbergstorget 

14. Tångudden 

15. Västra Eriksberg 
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Resultat 

Icke alternativskiljande aspekter 

Nedan redogörs för de aspekter där förutsättningarna är liknande för samtliga eller en större del av de 

studerade angöringspunkterna. 

Hastighetsbegränsning 

Strax innan mynningen till älven (ungefär vid Tångudden) råder en hastighetsbegränsning för all båttrafik. De 

angöringspunkter som ligger innanför denna hastighetsbegränsning får en längre genomsnittlig restid än de 

som ligger utanför.  

Tekniska förutsättningar  

Samtliga angöringsplatser bedöms tekniskt möjliga att trafikera med skärgårdstrafik utifrån vattendjup, 

vattenströmning, vindriktning mm. Några kajer är lite mer utmanande, där det till exempel kan behövas en 

dykdalb eller dylikt.  

Det är viktigt att angöringsplatserna utformas med tillgänglighetsanpassade flytbryggor. Flytbryggor är en 

begränsad investering och de är dessutom flyttbara vilket ger god flexibilitet. 
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Arendal 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger långt från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Arendal har omkring 2 200 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Det finns en busshållplats (Arendal Skans) inom 300 meter 

från kaj. Hållplatsen trafikeras av linje 32 Arendal-

Eketrägatan med halvtimmestrafik på vardagar.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 900 meter från 

angöringspunkt. För att ta sig hit behöver man cykla på 

lokalgator med tung lastbilstrafik.     

Inom 350 meter från kajen planeras, enligt Cykelprogram 

för nära storstad, en framtida cykelväg (Krossvägen- 

Terminalvägen- Arendals Allé). 

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Saknas cykelparkering i närhet av angöringsplats. En 

framtida cykelparkering bedöms inte lämpliga med tanke 

på utveckling av hamnen, se rubrik planförhållanden. 

 

Resenärsservice 

 

Det finns ingen resenärsservice i närheten av Arendals 

angöringsplats. 

 

Restider 

 

Cirka 13 minuter från Saltholmen. 

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

En framtida bilparkering inom Arendal bedöms inte lämpligt 

eftersom det skulle kunna försvåra framtida utveckling av 

området för hamnverksamhet, se planförhållanden.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med en ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan utgör Arendal 

industriområde och berörs av mudderdeponi. 

Angöringsplatsen ingår även i pågående fördjupning av 

översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken. Arendal 

är tänkt att utvecklas till ett logistiskt nav för Norden där 

tyngre gods och hamnverksamhet prioriteras. Eventuellt 

kommer även färjetrafiken till Danmark och Tyskland flyttas 

hit.  

 

Investeringskostnader 

 

Ej studerat. 
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Eriksbergs färjeläge 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Relativt långt från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Eriksberg färjeläge har omkring 3 600 personer 

(dagbefolkning) inom gångavstånd. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns en busshållplats 

(Eriksbergstorget) som trafikeras av linje: 16, 45, 58, 99. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 150 meter från 

angöringsplats. För att ta sig till gång- och cykelvägen 

behöver man först cykla på en lokalgata.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Det finns ingen cykelparkering vid Eriksberg färjeläge. 

Kajen ligger på kvartsmark. Om cykelparkering ska ordnas 

behövs avtal med markägare eller ändring av detaljplanen. 

 

Resenärsservice 

 

I och med att Eriksberg färjeläge redan används om 

båthållplats finns väderskydd samt tidtabell. Övrig 

resenärsservice saknas.  

 

Restider 

 

Cirka 26 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Ej möjligt eller lämpligt. 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med en ökad trafikalstring inom området. 

 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Eriksberg 

färjeläge inom mellanstaden och berörs av allmän hamn 

och högvattenskydd. Detaljplan från 1991 anger där 

färjelägret ligger idag vattenområde inom vilket båtbryggor 

för anordnas. Kajen omfattas av kvartersmark – 

(prickmark) gemensamma kommunikation, rekreations- 

och servicefunktioner för bostäder och verksamheter. 

 

Investeringskostnader 

 

Trafikeras redan av älvtrafik. Endast investeringskostnad 

för eventuellt utökad resenärsservice. 
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Fiskebäck 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger långt från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Fiskebäck har omkring 500 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Det finns en busshållplats (Fiskebäcks småbåtshamn) 

inom 300 meter från angöringsplats. Hållplatsen trafikeras 

av linje 97 Fiskebäck-Frölunda torg med halvtimmestrafik 

morgon och eftermiddag. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Det finns en gång- och cykelväg inom kajområdet.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Cykelparkering saknas idag på platsen. Det finns möjlighet 

att ordna cykelparkering i närheten av angöringsplatsen.  

 

Resenärsservice 

 

Det finns ingen resenärsservice i närheten av Fiskebäck.  

 

Restider 

 

Cirka 19 minuter från Styrsö Bratten. 

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

I närheten av angöringsplatsen finns ytor som skulle kunna 

användas för bilparkering. Bland annat en yta som idag 

används som båtupplag men också Sjöbacka (tippen) som 

idag är oexploaterad. Båda alternativen kräver att ny 

detaljplan tas fram. Båtupplagsplatsen kan samnyttjas 

under sommaren. Ytan används dock redan idag 

sommartid som parkering för badgäster. 

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Fiskebäck har god koppling till det övergripande vägnätet 

genom Stora Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen och 

Västerleden. 

 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Fiskebäcks 

angöringsplats inom industriområde. Stadsplan från 1964 

anger hamnändamål. Vid Fiskebäck finns idag två 

pågående planärenden, ett som avser utveckling av 

bostäder och det andra för utveckling av hamnen som 

fiskehamn. Vid utformning av den planerade fiskehamnen 

bör framtida trafikering av skärgårdsbåtar beaktas. 

 

Investeringskostnader  

 

Investering behövs för parkeringsanläggning och 

resenärsservice.  
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Frihamnen 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger inom centrum/innerstaden.  

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Frihamnen har omkring 950 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd. Siffran kan förväntas mångdubblas i 

samband med utveckling av Frihamnen. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Det finns ingen kollektivtrafik inom 300 meter av 

angöringsplatsen. Frihamnen kommer försörjas med 

stambana med hög kapacitet. Det faktiska avståndet från 

angöringspunkt till planerad kollektivtrafik är dock relativt 

långt, ca 700 meter.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Det finns ingen gång- och cykelväg i närheten av 

angöringsplatsen. Vid framtida färjetrafikering av 

Frihamnen förutsätts utbyggnad av nya gångbroar för god 

tillgänglighet och ett gent och sammanhängande nät.   

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Utöver stationer för styr- och ställ saknas allmän 

cykelparkering i närhet av angöringsplats. Det är möjligt att 

säkerställa utrymme för cykelparkering i pågående 

detaljplan.  

 

Resenärsservice 

 

Två stationer för styr- och ställ inom 400 respektive 500 

meter. Annan service saknas.  

 

Restider 

 

Cirka 37 minuter från Saltholmen. 

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Ej lämpligt att ordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med en ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ska Frihamnen 

utvecklas till en del av innerstaden med bostäder, 

centrumfunktioner och arbetsplatser. Därutöver berörs 

området av allmän hamn och högvattenskydd. Frihamnens 

angöringsplats omfattas inte av detaljplan idag. Detaljplan 

håller på att tas fram.  

 

Planerad gång- och cykelbro mellan Casinot och 

Packhuskajen kan, beroende på utformning, innebära 

begränsningar för trafikering längre upp i älven. Frihamnen 

berörs av detta. 

 

Investeringskostnader 

 

Trafikeras inte idag. Om skärgårdstrafiken ska kunna 

angöra behövs troligen förstärkningar i kaj och 

pontonkonstruktion. 
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Klippan  

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger relativt långt från målpunkter (centrum/innerstaden).  

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Klippan har omkring 3 500 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Det finns en spårvagn- och busshållplats 

(Jaegerdorffsplatsen) inom 300 meter. Hållplatsen 

trafikeras av linjerna: 3,9, 11, 13, 101, 90, 190. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Finns gång- och cykelbana i anslutning till färjelägret.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Mindre cykelparkering finns i anslutning till färjeläge. Det 

finns utrymme att ordna fler cykelparkeringar. 

 

Resenärsservice 

 

I och med att Klippan är en befintlig kajplats finns 

väderskydd. En uppställningsplats för Styr och ställ finns 

inom 200 m, i övrigt finns ingen resenärsservice i närheten. 

 

Restider 

 

Cirka 24 min från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Större parkeringsplats (omkring 100 platser) finns i 

närheten av Klippans färjeläge och ägs av kommunens 

parkeringsbolag. Det kan vara möjligt att ordna fler 

parkeringsplatser genom parkeringshus eller liknade. Det 

kräver dock att ny detaljplan upprättas.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Klippans färjeläge har god koppling till det övergripande 

vägnätet då det ligger nära påfart till Oscarsleden (E45).  

 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Klippans 

angöringsplats i utkanten av innerstaden samt berörs av 

allmän hamn och högvattenskydd. Stadsplan från 1964 

anger hamnändamål. Att bibehålla och utveckla färjelägret 

bedöms förenligt med tillåten markanvändning. Om större 

parkeringsanläggning för båttrafik blir aktuell krävs dock att 

ny detaljplan upprättas.  

 

Investeringskostnader 

 

Trafikeras redan av älvtrafik, endast investeringskostnad 

för eventuellt utökad resenärsservice. 
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Lilla Bommen 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger inom centrum. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Lilla Bommen har cirka 30 000 personer (dagbefolkning) 

inom gångavstånd. Ännu fler kan förväntas framöver i och 

med omvandling av Centralenområdet. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns en busshållplats 

(Operan). Hållplatsen trafikeras av rosa express, röd 

express och linje 241. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

En gång- och cykelväg finns cirka 200 meter från Lilla 

Bommen, för att ta sig till gång- och cykelväg behöver man 

dock cykla den första biten på gågata/lokalgata.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Finns cykelparkeringar i närheten, eventuellt kan de 

behöva utökas.  

 

Resenärsservice 

 

Lilla Bommen är en befintlig kajplats med väderskydd. 

Realtidsinformation saknas dock. Det finns två stationer för 

styr- och ställcyklar inom 200 m. Övriga service såsom 

biljettförsäljning och pressbyrå finns inom 500 meter. 

 

Restider 

 

Cirka 39 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Ej lämpligt att ordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med en ökad trafikalstring i centrum. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Lilla Bommens 

angöringsplats inom innerstaden samt berörs av allmän 

hamn och högvattenskydd. Stadsplan från 1995 anger 

allmän plats/gata.  

 

Planerad gång- och cykelbro mellan Casinot och 

Packhuskajen kan, beroende på utformning, innebära 

begränsningar för trafikering längre upp i älven. Lilla 

Bommen berörs av detta. 

 

Investeringskostnader 

 

Trafikeras redan av älvtrafik. Ingen investering behövs.  
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Lindholmspiren 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Lindholmspiren ligger inom innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Lindholmspiren hade omkring 13 000 personer 

(dagbefolkning) inom gångavstånd år 2017. Idag har siffran 

sannolikt ökat då flera företag har etablerat sig i området 

sedan dess. Ännu fler kan förväntas framöver i och med 

pågående utveckling av Lindholmen.  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns busshållplatserna 

(Lindholmplatsen och Lindholmen) som trafikeras av 

linjerna: 16, 31, 45,55, 58, 99, och 121. Enligt Koll2035 

finns en bytespunkt inom 300 meter från Lindholmpspiren.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

En gång-och cykelväg finns i anslutning till kajplats. 

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

En större cykelparkering finns i anslutning till kajplats.  

 

Resenärsservice 

 

Lindholmspiren har god resenärsservice. Här finns 

väderskydd och realtidsinformation. Biljettförsäljning och en 

pressbyrå finns inom 300 meter och två stationer för Styr- 

och ställs finns inom 100 respektive 200 meter.  

 

Restider 

 

Cirka 32 minuter från Saltholmen. 

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Saknas ytor för bilparkering, dessutom ej lämpligt att 

anordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Lindholmspiren 

inom innerstaden samt berörs av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 2004 anger användning för 

vattenområde– öppet vattenområde, färjeläge och 

småbåtsbryggor. 

 

Investeringskostnader 

 

Trafikeras idag av både älv- och skärgårdstrafik. Ingen 

investering behövs. 
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Nya Varvet 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger långt från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Nya Varvet har 900 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd.  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Det finns ingen kollektivtrafik inom 300 meter från 

angöringsplats. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Från Nya Varvet är det cirka 100 meter till närmsta gång- 

och cykelväg.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Det finns idag ingen cykelparkering vid Nya Varvet. Det är 

möjligt att ordna en cykelparkering i närheten av 

angöringsplatsen.  

 

Resenärsservice 

 

Det finns ingen resernärsservice i närheten.  

 

Restider 

 

Cirka 20 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Saknas ytor för bilparkering,  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Mindre bra koppling till det övergripande vägnätet. Smala 

lokalgator. 

 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan berörs Nya varvet av 

natur- och friluftsområde, värdefull kulturmiljö, allmän hamn 

och högvattenskydd. Angöringsplatsen omfattas inte av 

stadsplan eller detaljplan. 

 

Investeringskostnader 

 

Investeringskostnader i form av upprustning av kaj och 

utbyggnad av flytbrygga. 
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Operan 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger inom centrum. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Operan har över 30 000 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd.  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns busshåll- och 

spårvagnshållplats (Lilla Bommen och Operan) som 

trafikeras av linjerna: rosa express, röd express, 241, 5, 10, 

18, 19, 25, 52 och 55 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 130 meter från Operan, för 

att ta sig till gång- och cykelväg behöver man först cykla på 

Jussi Björlings plats (torgyta/gågata).  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Det finns cykelparkering i närhet av angöringsplatsen, 

troligen kan den behöva utökas om färjetrafik blir aktuell vid 

Operan.  

 

Resenärsservice 

 

En station för Styr och ställ finns inom 200 meter. Övriga 

service såsom biljettförsäljning och pressbyrå inom 500 

meter. 

 

Restider 

 

Cirka 38 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Ej lämpligt att ordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med en ökad trafikalstring i centrum. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Operan inom 

innerstaden samt berörs av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 1991 anger allmän plats - 

torg (gångtrafik och publik verksamhet). 

 

Planerad gång- och cykelbro mellan Casinot och 

Packhuskajen kan, beroende på utformning, innebära 

begränsningar för trafikering längre upp i älven. Operan 

berörs av detta. 

 

Investeringskostnader 

 

Ingen befintlig angöringspunkt. Investeringskostnader för 

flytbrygga samt kajförstärkning. 
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Pumpgatan 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger inom innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Pumpgatan hade över 13 000 (dagbefolkning) inom 

gångavstånd år 2017. Idag har siffran sannolikt ökat då 

flera företag har etablerat sig i området sedan dess. Ännu 

fler kan förväntas framöver i och med pågående utveckling 

av Lindholmen. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns en busshållplats 

(pumpgatan) som trafikeras av linje: 16, 16x, 31, 45, 55, 

58, 121. Enligt Koll2035 kommer Lindholms allén trafikeras 

av citybuss, om stop kommer ske i närheten av Pumpgatan 

framgår inte. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns i anslutning till angöringsplats.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Det saknas allmän cykelparkering vid Pumpgata. Ytor finns 

för att ordna framtida cykelparkering.  

 

Resenärsservice 

 

Station för Styr- och ställ finns inom 300 respektive 400 

meter från Pumpgatan. Övrig service saknas.  

 

Restider 

 

Cirka 36 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Saknas ytor för bilparkering, dessutom ej lämpligt att 

anordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Pumpgatan inom 

innerstaden samt omfattas av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 2019 anger allmän plats – 

torg, vegetation, hållplats (kollektivtrafik med 

hållplatsskydd, skydd (klimatskydd får anläggas. Vid 

vattenområdet upphävs gällande detaljplaner 1408K-II-

2518 och 140k-112709. 

 

Planerad gång- och cykelbro mellan Casinot och 

Packhuskajen kan, beroende på utformning, innebära 

begränsningar för trafikering längre upp i älven. 

Pumpgatan berörs av detta. 

 

Investeringskostnader 

 

Har ingen angöring idag. Investeringskostnader för 

flytbrygga samt kajförstärkning. 
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Rosenlund 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger inom innerstaden/centrum. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Rosenlund har över 20 000 personer (dagbefolkning) inom 

gångavstånd.  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns en busshållplats 

(järnvågen) som trafikeras av linjerna. röd express, 50, 90, 

91, 241, 290, 291. Enligt Koll2035 planeras en framtida 

bytespunkt vid Järnvågsgatan samt en metrobusstation vid 

Järntorget.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 30 meter från 

angöringsplats.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Finns cykelparkering i närheten av angöringsplats, troligen 

kan den behöva utökas om färjetrafik blir aktuell vid 

Rosenlund.  

 

Resenärsservice 

 

Finns tre stationer för Styr- och ställ i närheten, en inom 

100, 200 respektive 300 meter. Övriga service såsom 

biljettförsäljning och pressbyrå finns inom 400 meter. 

 

Restider 

 

Cirka 34 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Ej lämpligt att anordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Rosenlund inom 

innerstaden samt berörs av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 2018 anger vattenområde 

– vattenområde och hamn. Bryggor får anläggas.  

 

Investeringskostnader 

  

Investeringskostnad för kaj och flytbrygga. Bör förberedas i 

samband med genomförande av gällande detaljplan. 
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Slottsberget 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger relativt långt från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Slottsberget har ett upptagningsområde på omkring 3 500 

personer (dagbefolkning).  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Det finns ingen kollektivtrafik inom 300 meter från 

angöringsplats. 

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 300 meter från 

angöringsplats. För att nå gång- och cykelvägen är det 

möjligt att cykla på lokalgata. 

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Det saknas cykelparkering vid Slottsberget. Ytor finns för 

att ordna framtida cykelparkering 

 

Resenärsservice 

 

Slottsberget trafikeras av färjetrafik idag och har finns 

väderskydd, övrig service saknas dock.  

 

Restider 

 

Cirka 30 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Inte möjligt att utöka befintlig parkeringsyta.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Slottsberget inom 

mellanstaden och omfattas av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 1992 anger allmän plats 

(lokalgata), vattenområde, småbåtshamn för de boende 

och kaj tillgänglig för allmänheten.  

 

Investering 

 

Trafikeras redan av älvtrafik. Endast investeringskostnad 

för eventuellt utökad resenärsservice. 
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Stigbergstorget 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger i utkanten av innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Stigbergstorget har omkring 8 500 personer 

(dagbefolkning) inom gångavstånd.  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns en 

spårvagnshållplats (Stigbergstorget) som trafikeras av 

linjerna. 1, 3, 9, 11 och 101. För att Stigbergstorgets 

hållplats ska bli tillgänglig krävs dock att barriärer i form av 

Oscarsleden och den stora höjdskillnaden överbryggas. 

Platsen bör byggas om i samband med genomförandet av 

Lindholmsförbindelsen.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 100 meter från 

angöringsplats.  

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Cykelparkering saknas men bedöms möjligt att ordna.  

 

Resenärsservice 

 

En station för styr- och ställ samt biljettförsäljning inom 200 

meter.  

 

Restider 

 

Cirka 31 minuter från Saltholmen. 

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Ej lämpligt att anordna bilparkering i så här centralt läge.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Stigbergstorget 

inom utredningsområde för blandad stadsbyggelse samt 

berörs av allmän hamn och högvattenskydd.  

Gällande stadsplan från 1970 anger hamnändamål. 

 

Investeringskostnader 

  

Har ingen angöring idag. Investeringskostnader för 

flytbrygga och kaj. Investeringskostnader för att överbrygga 

barriärer mot Stigbergstorget i samband med 

genomförandet av Lindholmsförbindelsen. 
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Västra Eriksberg 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger relativt långt från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Västra Eriksberg har omkring 2 000 personer 

(dagbefolkning) inom gångavstånd.  

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter från angöringsplats finns en busshållplats 

(Bockkkranen) som trafikeras av linje 58 mot Bergsjön med 

kvartstrafik.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns 700 meter från angöringsplats. 

För att nå gång- och cykelvägen är det möjligt att cykla på 

lokalgata. 

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Cykelparkering saknas men bedöms möjligt att ordna.  

 

Resenärsservice 

 

Det finns ingen resenärsservice i närheten av 

angöringsplats.   

 

Restider 

 

Cirka 24 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Saknas ytor för parkering i närheten.  

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Västra Eriksberg 

inom mellanstaden och berörs av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 2006 anger vattenområde 

inom vilket gångbryggor får ordnas samt allmän plats 

(torg).  

 

Investeringskostnader 

 

Ej studerat.  
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Tångudden 

Aspekter Resultat 

Närhet till målpunkter, innerstaden, centrum 

 

Ligger lång från centrum/innerstaden. 

 

Upptagningsområde dagbefolkning 

 

Tångudden har omkring 160 personer (dagbefolkning) 

inom gångavstånd. 

 

Tillgång till kollektivtrafik/framtida 

kollektivtrafikförsörjning 

 

Inom 300 meter finns en busshållplats (Tångudden) som 

trafikeras av linje 91, med halvtimmestrafik på vardagar.  

 

Tillgång till gång och cykelvägar/framtida gång- 

och cykelvägar 

 

Gång- och cykelväg finns cirka 1,5 kilometer från 

angöringsplats. En gång- och cykelväg som kopplas ihop 

med det övergripande GC-nätet planeras. 

 

Cykelparkering/yta för framtida parkering 

 

Cykelparkering saknas. Tångudden omfattas av 

kvartersmark, om cykelparkering ska ordnas behöver avtal 

med markägare upprättas eller detaljplanen ändras. 

 

Resenärsservice 

 

Det finns ingen resenärsservice i närheten. 

 

Restider 

 

Cirka 15 minuter från Saltholmen.  

 

Bilparkering/framtida bilparkering 

 

Angöringsplats omfattas av kvartersmark. Parkering 

förutsätter planändring eller samarbetsavtal med privat 

markägare. 

 

Koppling till övergripande vägnät 

 

Ej lämpligt med ökad trafikalstring inom området. 

Planförhållanden 

 

Enligt förslaget till ny översiktsplan ligger Tångudden inom 

industriområde och berörs av allmän hamn och 

högvattenskydd. Detaljplan från 2014 anger kvartersmark 

hamn.  

 

Investeringskostnader 

 

Investeringskostnader i form av flytbrygga och upprustning 

av kaj. 
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Sammanvägd bedömning 

Skärgårdstrafiken bör utvecklas till innerstaden på båda sidor om älven. I första hand förordas nya 

angöringsplatser vid Operan och Pumpgatan. Tillsammans med befintliga kajer vid Stenpiren och Lindholmen 

förbättras därmed tillgängligheten till innerstaden för skärgårdens befolkning. Förordade platser har mycket 

stor dagbefolkning (arbetsplatser) inom gångavstånd och goda anslutningar med kollektivtrafik, gång och 

cykel. Det finns vinster med att trafikera samma angöringsplatser av både Skärgårdstrafiken och Älvtrafiken. 

Utöver Operan och Pumpgatan bedöms även Eriksbergs färjeläge, Lilla Bommen, Klippan och Rosenlund 

vara lämpliga nya angöringsplatser. Samtliga utom Eriksbergs färjeläge ligger inom eller i närheten av 

innerstaden.  

Den enda nackdelen med angöringsplatser en bit in i älven är längre restid (+30 minuters båtresa från 

Saltholmen). Båtresan kan dock sannolikt användas som arbetstid för många som pendlar från skärgården i 

högre utsträckning än andra färdmedel. Restiden uppvägs därför av att resan är bekväm utan byten. För en 

effektiv trafikering kan antalet stopp behöva begränsas. 

Allra högst dagbefolkning inom gångavstånd finns vid Operan följt av Lilla Bommen. Endast en av dessa 

platsen bör dock trafikeras då de ligger mycket nära varandra. I första hand prioriteras Operan då 

småbåtshamnen vid Lilla Bommens nuvarande färjeläge försvårar skärgårdsbåtarnas trafikering och 

anslutningen med gång och cykel är något smal. Stenpiren ligger på så pass långt avstånd från Operan (cirka 

800 meter) att det är befogat att trafikera båda platserna. På andra sidan älven har Pumpgatan och 

Lindholmen högst dagbefolkning. Avståndet mellan dem är också cirka 800 meter vilket medför att det är 

befogat att trafikera båda platserna.  

Frihamnen och Stigbergstorget bedöms som lämpliga angöringsplatser på lite längre sikt, parallellt med 

planerad stadsutveckling. Frihamnen ska utvecklas till en del av innerstaden med bostäder, centrumfunktioner 

och arbetsplatser. Stigbergstorget ska utvecklas med en ny förbindelse över eller under älven, vilket medför 

att befintliga barriärer i form av Oscarsleden och höjdskillnaderna mellan älven och bebyggelsen kan 

överbryggas. I samband med planerad stadsutveckling får både Frihamnen och Stigbergstorget en stor 

dagbefolkning inom gångavstånd i kombination med god kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser. I 

Frihamnen blir det faktiska avståndet från angöringspunkt till planerad kollektivtrafik relativt långt, ca 700 

meter. 

På längre sikt kan Fiskebäck och i viss mån även Klippan, avlasta Saltholmen avseende tillgänglighet med bil. 

Här finns ytor som kan användas för bilparkering, samtidigt som kopplingen till det övergripande vägnätet är 

god. Båda platserna omfattas av äldre stadsplaner för hamnändamål. En större parkeringsanläggning för 

båttrafik förutsätter att ny detaljplan upprättas. För att erhålla ett många parkeringsplatser vid Klippan behöver 

befintlig markparkering ersättas med en parkeringsanläggning i flera plan. Vid Fiskebäck bedöms parkeringen 

kunna utformas som markparkering. Fiskebäck ska utvecklas som fiskehamn. Det är angeläget att 

fiskehamnen utformas så att möjligheten för framtida trafikering av skärgårdsbåtar kvarstår. 

Nya varvet, Tångudden, Slottsberget och Västra Eriksberg bedöms som mindre lämpliga som 

angöringsplatser för skärgårdstrafik. Gemensamt för dessa platser är att de ligger långt från innerstaden och 

har liten dagbefolkning inom gångavstånd. Alla platserna utom Västra Eriksberg saknar även anslutning till 

god kollektivtrafik (låg turtäthet och begränsat linjeutbud). En angöringsplats vid Tångudden förutsätter 

planändring eller samarbetsavtal med privat markägare, då marken i anslutning till kajen utgörs av 

kvartersmark. 

Det är inte lämpligt att ha en angöringsplats för skärgårdstrafik vid Arendal. Arendal ska utvecklas som ett 

logistiskt nav för Norden vilket innebär att tyngre gods- och hamnverksamhet prioriteras här. Eventuellt 

kommer även färjetrafiken till Danmark och Tyskland att flytta till Arendal. En angöringsplats för 
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skärgårdstrafiken vid Arendal skulle kunna avlasta Saltholmen avseende tillgänglighet med bil, då det bör gå 

att anordna bilparkering här. Det skulle dock medföra personbilstrafik genom hamnområdet på ett sätt som 

kan komma att försvåra hamnens utveckling. Att kombinera skärgårdsbåtar med den tunga 

hamnverksamheten bedöms därför inte som lämpligt. Arendal saknar dessutom god kollektivtrafik och gång- 

och cykelförbindelser vilket ytterligare talar emot en anläggningsplats för skärgårdsbåtar.  
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Bilaga 1 Orienteringskarta 
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Bilaga 2 Kollektivtrafik 
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Bilaga 3 Framtida kollektivtrafik 
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Bilaga 4 Cykel 



PM kompletterande angöring för skärgårdstrafiken 

 
  
Uppdragsnr.: 105 17 58   Version: 1.0 

  
  

2020-10-30  |  Sida 32 av 33 n:\105\17\1051758\5 arbetsmaterial\01 dokument\pl\skärgårdstrafik\pm angöringsplatser skärgårdstrafik.docx 

 

Bilaga 5 Resenärsservice 
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Bilaga 6 Dagbefolkning (SCB, MONA 2017) 

 

 


