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Svar på remiss Förstudie Framtida 
skärgårdsterminal för persontrafik inom 
detaljplan för Fiskebäcks hamn 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 
som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har skickat ut förstudien Framtida skärgårdsterminal för persontrafik 
inom detaljplan för Fiskebäcks hamn på remiss till trafiknämnden. Förstudien syftar till 
att beskriva förutsättningarna och konsekvenserna av att reservera mark för en framtida 
färjeterminal för persontrafik i Fiskebäcks hamn. Frågan om mark för framtida 
färjeterminal har aktualiserats till följd av det positiva planbesked om att utveckla 
hamnen för fiskeri- och kustbevakningsändamål som givits. 

I remissutskicket har byggnadsnämnden ställt ett antal frågor som trafiknämnden ombeds 
besvara, bland annat om möjligheten att på sikt kunna anordna en skärgårdsterminal för 
persontrafik vid Fiskebäck som avlastar Saltholmen. 

Förvaltningen bedömer att det är angeläget att säkerställa möjligheten att i framtiden 
etablera en persontrafikterminal vid Fiskebäck. Trafik- och parkeringssituationen vid 
Saltholmen bedöms problematisk, vilket även belysts i flera tidigare utredningar. Framför 
allt bristerna avseende trafikmiljön på, och längs vägen till, Saltholmen begränsar 
möjligheterna till exploatering i södra skärgården. Mot bakgrund av problematiken 
bedömer förvaltningen att det inte är lämpligt att avsäga sig möjligheten att etablera en ny 
persontrafikterminal vid Fiskebäck, vilket bedöms vara den plats med bäst förutsättningar 
att fungera som långsiktigt, kapacitetsstarkt alternativ till Saltholmen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension
Att säkerställa möjligheten för en framtida persontrafikterminal i Fiskebäck genom 
arrendeavtal, istället för tomträtt, bedöms inte få några direkta ekonomiska effekter. 
Emellertid kan investeringsviljan för fiskerinäringen vara mindre om arrendeavtal istället 
för tomträtt beviljas.
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Upplåtelse via tomträtt skulle kraftigt försvåra möjligheten för staden att i framtiden 
etablera en persontrafikterminal i Fiskebäck. 

Bedömning ur ekologisk dimension
En framtida färjeterminal i Fiskebäck kan innebära en konflikt med befintlig stadspark i 
Sjöbacka-Högen. Det beror främst på markanspråk för framtida trafik- och 
parkeringsytor, om en terminal skulle etableras. Konflikten beskrivs även i förstudien, 
bland annat genom illustration av möjliga parkeringsytor. Även vid genomförande av 
planen, i enlighet med planansökan, finns risk för konflikt med stadsparkens sociala och 
ekologiska värden.

Om en färjeterminal för persontrafik skulle etableras i Fiskebäck, som avlastning för 
Saltholmen, skapas förutsättningar för förbättrad boende- och trafikmiljö, bland annat till 
följd av minskad bullerutbredning, i Saltholmenområdet. Förutsättningarna för att hantera 
ökade trafikflöden i Fiskebäck bedöms som betydligt bättre än vid Saltholmen, då gatorna 
i Fiskebäck är betydligt bättre dimensionerande, och bostäderna i området har längre 
avstånd till vägarna. Därmed bedöms risken för bullerstörningar vara mindre. 

Bedömning ur social dimension
Att möjliggöra för en framtida, kapacitetsstark, persontrafikterminal som komplement 
eller avlastning av Saltholmen kan skapa bättre förutsättningar för södra skärgårdens 
utveckling än idag. Exploateringsmöjligheterna i södra skärgården begränsas till följd av 
bland annat den bristfälliga trafikmiljön och parkeringsmöjligheterna på Saltholmen, 
något som beskrivs i bland annat Trafik- och parkeringsutredning för 
Långedrag/Saltholmen (TPULS) från år 2017. I budgeten för år 2022 beskrivs att 
förutsättningarna för att bo och verka i södra skärgården ska förbättras, och det är 
sannolikt att livskraftig handel och verksamheter på öarna kräver en ökad befolkning.  

Utifrån trafiksäkerhetsskäl, och utifrån oskyddade trafikanters perspektiv, kan en 
avlastning av Saltholmen vara positiv, då det skapar förutsättningar för en mer trafiksäker 
och trivsam trafikmiljö. 

 

Förhållande till styrande dokument
I nu gällande översiktsplan är Fiskebäcks hamn utpekat som verksamhetsområde. 
Hamnen är inte utpekad som plats för framtida persontrafikterminal. 

I antagandehandlingen till ny översiktsplan är Fiskebäck utpekad som ett möjligt läge för 
framtida båtterminal för skärgårdstrafik. Bakgrunden till utpekandet är PM 
Kompletterande angöring för skärgårdstrafiken. Utifrån slutsatserna i PM:et beskrivs att 
Pumpgatan och Operan i första hand förordas som nya angöringsplatser. Tillsammans 
med befintliga kajer vid Stenpiren och Lindholmen kan tillgängligheten till innerstaden 
från skärgården förbättras. På längre sikt kan Fiskebäck och i viss mån Klippan vara 
möjliga avlastningar av Saltholmen. 
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I antagandehandlingen till ny översiktsplan beskrivs även att fortsatta utredningar krävs 
innan platsen kan tas i bruk för skärgårdstrafik. Fiskehamn och eventuell ny bebyggelse i 
Fiskebäck ska utformas så att framtida utveckling av en terminal för skärgårdstrafiken, 
med utrymme för bilparkering inte försvåras. 

I stadens budget för år 2022 anges att förutsättningarna för att bo och verka i södra 
skärgården ska förbättras. Som en del i arbetet ska en strategisk plan för skärgårdens 
framtida utveckling tas fram. Den strategiska planen ska inbegripa utökad kollektivtrafik i 
form av tätare turer samt bättre arbets- och studiependlingsmöjligheter från skärgården in 
till centrala Göteborg. Den strategiska planen ska även omfatta utökade 
pendelparkeringsmöjligheter på fastlandet för skärgårdsboende och transportmöjligheter 
för gods. 

De styrande dokumenten, främst förslag till ny översiktsplan, pekar ut Fiskebäck som en 
möjlig plats för att förbättra förutsättningarna för skärgårdens utveckling, emellertid först 
på lång sikt.  

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande Beslut om remiss av förstudie: Framtida 

skärgårdsterminal för persontrafik inom detaljplan för Fiskebäcks Hamn

2. Förstudie: Framtida skärgårdsterminal för persontrafik inom detaljplan för 
Fiskebäcks Hamn

3. PM Kompletterande angöring för skärgårdstrafiken
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Ärendet 
Trafiknämnden har fått Förstudie: Framtida skärgårdsterminal för persontrafik inom 
detaljplan för Fiskebäcks hamn på remiss. 

Nämnden ombeds besvara följande frågor:

 Ska möjligheten säkerställas för att på sikt kunna anordna en skärgårdsterminal 
vid Fiskebäck som avlastar Saltholmen avseende terminal för persontrafik?

 Vad krävs i detta skede, vid detaljplaneprövning av fiskeriverksamhet, för att 
säkerställa möjligheten att på sikt kunna anlägga en skärgårdsterminal för 
persontrafik i Fiskebäck? Finns andra möjligheter än de som anges i bifogat 
underlag för hur detta skulle kunna lösas?

 Vilka är konsekvenserna av att reservera möjligheten för en framtida 
skärgårdsterminal för persontrafik vid Fiskebäck?

 Övriga synpunkter om slutsatserna i förstudien?

Enligt remissutskicket ska svar på remissen ska inkomma till byggnadsnämnden senast 
2022-04-01. Trafiknämnden har dock fått förlängd svarstid till 2022-04-06. 

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har, i samverkan med fastighetskontoret, trafikkontoret, 
Västtrafik och park- och naturförvaltningen tagit fram en förstudie som beskriver 
förutsättningar, och konsekvenserna, av att reservera mark för framtida färjeterminal i 
Fiskebäck.

Sedan tidigare finns ett antal utredningar som studerat möjliga alternativ till 
färjeterminalen i Saltholmen, som är högt belastad. I förslag till ny översiktsplan för 
Göteborg finns Fiskebäcks hamn utpekad som framtida möjlig färjeterminal, bland annat 
mot bakgrund av tidigare framtagna utredningar. 

Frågan om färjeterminal vid Fiskebäcks hamn har aktualiserats av den planansökan som 
fick positivt planbesked i byggnadsnämnden i mars 2021. Utgångspunkten för kommande 
detaljplanearbete, som ska starta år 2022, är att utveckla Fiskebäcks hamn i enlighet med 
det sökta planbeskedets intentioner. Planbeskedet innebär en utveckling av hamnen för 
fiskeri- och kustbevakningsändamål. Det skulle medföra att framtida behov för 
godstrafiken och persontrafik till södra skärgården inte kommer att vara möjlig att 
tillgodose via Fiskebäcks hamn. 

I förstudien beskrivs de ytanspråk som krävs för att få till stånd en färjeterminal för 
persontrafik vid Fiskebäcks Hamn, både för själva terminalen och för parkering. 
Utgångspunkten för bedömningen är att persontrafik angör både Saltholmen och 
Fiskebäck, och att dagens, och framtida, ytbehov delas mellan de två platserna. 

I förstudien anges att sannolikheten för etablering av persontrafik och parkering vid 
Fiskebäck är låg inom de närmaste 20–30 åren, bland annat sett till 
finansieringsmöjligheter, nytta och inriktning i förslag till ny översiktsplan. Förstudien 
beskriver dock att möjligheten till framtida etablering bör bibehållas, genom att 
arrendeavtal tecknas, istället för att tomträtt upprättas. Dagens ytor för godshantering i 
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Fiskebäck behöver sannolikt utökas jämfört med idag, och föreslås tas med i planarbetet 
oberoende av huruvida persontrafikterminal etableras i framtiden. 

Tidigare studier och ställningstaganden
Det finns ett antal tidigare studier som beskrivit, och föreslagit åtgärder för att hantera, 
kapacitetsbristen på Saltholmen, kopplat till både färjeterminalen och 
parkeringsanläggningarna. 

Trafik- och parkeringsutredning Södra skärgårdens rapporter beskriver 
parkeringssituationen på Saltholmen. I rapporten står det att det är svårt att skapa 
detaljplaner i södra skärgården då nästan varje ny bostad kräver att en parkeringsplats 
finns tillgänglig. Utredningen studerar möjligheten att etablera färjeterminal för 
persontrafik i Fiskebäck. Slutsatserna i utredningen är att Fiskebäck bedöms ha bättre 
förutsättningarna än Saltholemn att hantera ökad befolkning och ökade trafikmängder om 
exploatering i skärgården skulle ske. 

I TPULS (Trafik- och parkeringsutredning i Långedrag-Skärgården) som lades fram år 
2017 pekades på behov av ombyggnad av både terminal och parkeringsanläggningar vid 
Saltholmen. Om ytterligare parkeringsplatser ska tillskapas krävs sannolikt parkeringshus 
eller garage, vilket kräver ny detaljplan, samtidigt som det finns begränsningar för hur 
många parkeringsplatser som är lämpliga att anlägga vid Saltholmen.  

Förvaltningens bedömning
Nedan redovisas förvaltningens förslag på svar på de frågeställningar byggnadsnämnden 
ställer i remissutskicket.

Ska möjligheten säkerställas för att på sikt kunna anordna en skärgårdsterminal 
vid Fiskebäck som avlastar Saltholmen avseende terminal för persontrafik?

Ja, förvaltningen bedömer att det finns skäl att säkerställa möjligheten att på sikt anordna 
en skärgårdsterminal för persontrafik vid Fiskebäck. Även om det för närvarande inte 
pågår någon planering för persontrafikterminal, och då det finns osäkerheter avseende 
bland annat tids- och finansieringsmässiga aspekter bedöms det angeläget att inte 
eliminera möjligheten för en persontrafikterminal. Kapaciteten på Saltholmen är idag 
ansträngd, och trafikmiljön bristfällig. Skulle en kraftig utveckling av södra skärgården 
ske är det sannolikt att Saltholmen inte har tillräckliga förutsättningar för att hantera 
nytillkommet resande. 

Vad krävs i detta skede, vid detaljplaneprövning av fiskeriverksamhet, för att 
säkerställa möjligheten att på sikt kunna anlägga en skärgårdsterminal för 
persontrafik i Fiskebäck? Finns andra möjligheter än de som anges i bifogat 
underlag för hur detta skulle kunna lösas?

Förvaltningen bedömer att förstudiens förslag att teckna arrendeavtal istället för att 
upprätta tomträtt är ett lämpligt sätt att hantera de olika anspråken på platsen. Då det finns 
stora osäkerheter kring när i tid, och på vilket sätt, en framtida färjeterminal för 
persontrafik skulle kunna etableras bör inte möjligheten till utveckling av 
fiskeriverksamheten i närtid begränsas. Samtidigt bör den framtida möjligheten att kunna 
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etablera en färjeterminal för persontrafik kvarstå, inte minst mot bakgrund av skrivningar 
i budget för år 2022 om att skapa en levande skärgård med bättre förutsättningar att verka 
och bo på öarna. Förvaltningen ser även att Fiskebäck är det alternativ som är lämpligast 
för framtida avlastning av Saltholmen. 

I PM Kompletterande angöring för skärgårdstrafiken pekas centrala angöringspunkter, 
framförallt Operan och Pumpgatan, ut som möjliga kompletteringar till Saltholmen. 
Trafikkontoret ser att utpekade platser i centrala Göteborg delvis kan fylla en funktion för 
vissa resenärer, men att det finns skäl att utveckla ett långsiktigt, fullgott komplement till 
Saltholmen.  

Vilka är konsekvenserna av att reservera möjligheten för en framtida 
skärgårdsterminal för persontrafik vid Fiskebäck?

Om arrendeavtal tecknas, istället för att tomträtt upprättas, finns risk att fiskerinäringens 
vilja att genomföra långsiktiga investeringar i fiskhamnen minskar. Eventuellt kan 
konflikter med andra intressen uppkomma, såsom exempelvis utveckling av naturområdet 
vid Sjöbacka, om det finns osäkerhet om framtida ytbehov för exempelvis 
parkeringsplatser. Om möjligheten för en framtida skärgårdsterminal för persontrafik vid 
Fiskebäck istället skulle säkerställas genom att ytor reserverades, eller undantas, från 
planområdet bedömer förvaltningen, liksom förstudien, att det planerade genomförandet 
av detaljplanen för fiskhamn äventyras.  

Övriga synpunkter om slutsatserna i förstudien?

Förvaltningen bedömer att förstudien väl genomlyser frågeställningens olika aspekter och 
utmaningar. 

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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