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INLEDNING

mande planering.

Utrymmet i det befintliga hamnområdet är mycket
begränsat och trängselproblem finns under delar av
året. Samtidigt ligger strategiska mark- och vattenområden vid Stora Kajen, Badis och Richters (f.d. konservfabriken) som relativt onyttjade resurser. Kajen
är även i akut behov av omfattande ombyggnads-/
reparations-/rivningsåtgärder och avvecklingen av
reningsverket öppnar möjligheter till bostäder och
verksamheter i närområdet.
I Fjällbackas hamnområde finns starka kulturmiljöoch landskapsvärden som är av stor vikt för ortens
och kommunens identitet och som också är av betydelse för besöksnäringen. Önskan finns att utvecklingen av verksamheter, bostäder, båtplatser etc. sker
med hänsyn till Fjällbacka som helhet. I stora delar av
Fjällbackas strandområden är också de geotekniska
förutsättningarna svåra och på flera platser finns ett
stort behov av mycket omfattande och kostsamma
stabilitetsåtgärder.
För att främja en utveckling som på längre sikt är
funktionellt hållbar för nya-/ tillkommande verksamheter och som bidrar till att stärka Fjällbacka och
hamnområdets attraktivitet krävs en gemensam
målbild - en vision.
Syfte
Syftet med planprogrammet är att redovisa pågående
förändringar och utvecklingstendenser, att peka på
några problem som behöver lösas och skissera olika
utvecklingsmöjligheter samt ge förslag på hur det
fortsatta arbetet kan bedrivas. Vidare är syftet att
planprogrammet ska utgöra en helhetsvision om hur
hamnen och närliggande landområden bör utvecklas.
Planprogrammet ska också ligga till grund för kom-

FÖRUTSÄTTNINGAR

Det har under en längre tid funnits behov av att i ett
helhetsperspektiv försöka hitta lämpliga lösningar
på strukturella problem som med tiden uppstått i
Fjällbackas hamn och närliggande landområden. En
mängd idéer och förslag till förbättringar har under
årens lopp framförts från olika håll. Det finns även
flera uttalade önskemål/behov om att bl.a. ge utrymme till att utveckla olika turistiska-/havsanknutna
verksamheter, förbättra möjligheterna för omlastning
mellan båt/bil, tillskapa fler fasta båtplatser samt att
utveckla och förbättra gästhamnen.

Status
Planprogrammet ska utgöra ett översiktligt (ej bindande) planeringsunderlag, ett visionsdokument,
som skall läsas tillsammans med gällande fördjupad
översiktsplan från 2004 (FÖP Fjällbacka), kommunens
sjöbodspolicy, kommande verksamhetsprogram för
gästhamnen samt övriga styrande dokument.

Gästhamnsprojektet Design med omtanke - nytt verksamhetsprogram för
utveckling av gästhamnen
Parallellt med planprogrammet har Fjällbacka gästhamn på initiativ från Tanums Hamn- och Turism
AB (THT AB) blivit utvalt som pilothamn i projektet
”Design med omtanke” som bl.a. drivs av Västsvenska
turistrådet. Projektet syftar till att genom en väl genomförd och lokalt förankrad process ange en lämplig
och hållbar utveckling för gästhamnen som helhet
och där olika gruppers behov kan tillgodoses. Utvecklingsidéerna skall slutligen förankras i ett verksamhetsprogram för gästhamnen i Fjällbacka.
En lokal arbetsgrupp har bildats av THT AB. Intervjuer
har bl. a. genomförts med ett 40-50 tal referenspersoner från olika typer av verksamheter/användare i
hamnområdet. Det kunskapsunderlag som
tillkommit genom gästhamnprojektet har, som ett
av flera underlag, varit av värde för framtagandet av
planprogrammet.
Gästhamnen i Fjällbacka är med sina ca 7000 gästande båtar, ca 25 000 personer, (sommaren 2010)
en mycket viktig motor för Fjällbackas näringsliv. Hur
gästhamnen ges möjlighet att utvecklas är även av
central betydelse för dispositionen av övriga funktioner i hamnområdet. Det har därför bedömts viktigt att
så långt som möjligt samordna process och inriktning
på gästhamnsprojektet och planprogrammet. En god
samordning borgar även för ökade möjligheter att
successivt kunna genomföra de åtgärder som föreslås
i planprogrammet, då THT AB och gästhamnen är
viktiga aktörer i hamnområdet.
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MÅL OCH VISIONER

Bakgrund
Planprogram för Fjällbacka hamnområde har tidigare
gått under benämningen Planskiss för Fjällbacka
hamnområde.

Avgränsning
Planprogrammet berör i första hand hamnområdet
samt intilliggande landområden på sträckan från
Skäret till varvet vid Oxnäs. Det omfattar dock även
andra områden i Fjällbacka, bl.a. vad gäller parkeringslösningar.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Bakgrund, syfte och avgränsning

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

INLEDNING

FÖRUTSÄTTNINGAR
Rekommendationer i fördjupad
översiktplan (FÖP Fjällbacka, 2004)
En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Fjällbacka antogs
av kommunfullmäktige 2004-10-25, § 74. FÖP Fjällbacka anger kommunens syn på hur mark och vatten
bör användas och vilka intressen som särskilt bör
beaktas vid planläggning eller prövning av lov enligt
PBL.
De strandnära landområden och vattenområden som
i huvudsak berörs av planprogrammet för Fjällbackas
hamnområde ges i FÖP Fjällbacka områdesvisa rekommendationer enligt nedan.
Källvik (norr)
R22 - Öppet vattenområde där endast mindre bryggor kan prövas. R19 - Strandområde med sjöbodar.
Detaljplaneläggning bör visa på möjligheter att ta
fram nya sjöbodstomter. Avstyckning av nya fastigheter inom strandområdena bör ej tillåtas. Allmänhetens
tillgänglighet till strandområdet skall i största möjliga
mån säkerställas.

vattnet skall prioriteras.
Brandparken, Fiskekajen, Badholmen, Varvet
R22 - Öppet vattenområde där endast mindre bryggor kan prövas. R20 - Befintlig småbåtshamn. Möjligt
att utvidga med ytterliggare några bryggor.
R12 - Centrumområde vid hamnen som idag innehåller både handel, verksamheter och bostäder. Områdets karaktär med magasinen vid vattnet och den
äldre bebyggelsen vid berget bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet inom området och speciellt vid
vattnet skall prioriteras. R18 - Öppet strandområde
där ingen ytterliggare bebyggelse bör tillåtas. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet är viktig att
värna. R19 - Strandområde med sjöbodar. Detaljplaneläggning bör visa på möjligheter att ta fram nya
sjöbodstomter. Avstyckning av nya fastigheter inom
strandområdena bör ej tillåtas. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet skall i största möjliga mån
säkerställas. Befintlig verksamhet på Badholmen bör
kunna utvecklas vidare. R8 - Område för havsanknuten verksamhet. Då området ligger nära bostadsbebyggelse är det viktigt att verksamheten anpassas så
att störningar för boende i området inte uppkommer.
Utöver detta ges bl.a. rekommendationer för den
befintliga bostadsbebyggelsen.
R19

Källvik (syd), Richters, Stora Kajen Reningsverksområdet, Badis
R21- Nytillkommande småbåtshamn. För området
vid Sälvik är en mindre utökning av de -bryggor som
redan finns möjlig. R22 - Öppet vattenområde där
endast mindre bryggor kan prövas. R9 - Områdets
användning begränsas starkt av närheten till reningsverket. Kajområdet lämpar sig för verksamheter
som handel eller hamnverksamheter. Det bör även
fortsättningsvis finnas möjlighet för större båtar att
angöra kajen för lastning och lossning. Inom området
väster om Hamngatans förlängning bör ej nya bostäder tillåtas. Däremot kan det finnas möjlighet för icke
störande verksamheter att utvecklas inom området.
R7 - Befintlig markanvändning inom områdena är för
verksamheter, vilket i huvudsak överensstämmer med
gällande detaljplaner. Denna markanvändning bör
fortgå. R16 - Tätortsnära naturmark där oförändrad
markanvändning bör gälla. För området med ädellövskog skall markanvändningen vara oförändrad. En
restriktiv hållning skall has mot ny bebyggelse.
Stor Kajen, Tankbryggan, Torget, Brandparken
R22 - Öppet vattenområde där endast mindre bryggor kan prövas. R20 - Befintlig småbåtshamn. Möjligt
att utvidga med ytterliggare några bryggor.
R12 - Centrumområde vid hamnen som idag innehåller både handel, verksamheter och bostäder. Områdets karaktär med magasinen vid vattnet och den
äldre bebyggelsen vid berget bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet inom området och speciellt vid
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R1 - Områden där marken idag främst används för
bostadsändamål och är i de flesta fall även reglerad i
detaljplaner för denna användning. En fortsatt markanvändning med denna inriktning bör eftersträvas.
Inom dessa områden kan det finnas inslag av äldre
bebyggelse där bevarandevärdena är stora. Hur eventuell om- och tillbyggnad kan ske i dessa bevaransvärda delar får prövas i varje enskilt fall. R2- Områden
som idag används främst för bostadsändamål. Detta
är de äldre delarna av Fjällbacka och områdena har ett
stort bevarandevärde. I de delar där bevarandeplaner
ej finns bör detta åtgärdas vid ny planläggning genom
att detaljplaner med inriktning på att skydda de kulturhistoriskt intressanta miljöerna i samhället tas fram.
Inom områdena bör kommunen ha en restriktiv syn
på ombyggnader, tillbyggnader m m som förvanskar
husets eller områdets karaktär.
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UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Mark- och vattenägoförhållanden

Riksintressen och övriga utpekade
allmänintressen
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INLEDNING

Gällande planer

Geotekniska förhållanden
FÖP Fjällbacka, antagen 2004-10-25 beskriver de
geotekniska förhållandena översiktligt enligt nedan.
”I anslutning till hamnområdet finns utfyllnader, där
stabiliteten lokalt kan vara dålig. Vid befintliga kajer är
stabiliteten beroende av kajernas konstruktion. Enligt
en geoteknisk utredning utförd i februari 2000 pekas ett
område i Källviken väster om väg 163 ut som ett område
där släntstabiliteten är otillfredsställande. I området
söder om detta, i södra delen av Källviken, både öster
och väster om väg 163, bedöms släntstabiliteten
sannolikt vara otillfredsställande. Inom hela strandområdet från Sälvik i söder till Mörhult i norr bedöms enligt
den översiktliga skredriskkartering som är gjord för
kommunen 1994 viss skredrisk kunna föreligga. En
fortsatt utredning bör på sikt utföras för beslut om
eventuella åtgärder för att förbättra stabiliteten.”
En geoteknisk utredning har genomförts i Källvik
(2008-07-03). Utredningen visar bl.a. att stabilitetsförhållandena inte uppfyller kraven som ställs för befintlig bebyggelse. Skredrisk föreligger inom hela det
undersökta området. En geoteknisk utredning pågår
även för området mellan Kafé bryggan vid torget och
Brandparken. Även där visar de resultat som hittills
framkommit att stabilitetsförhållandena inte uppfyller kraven som ställs för befintlig bebyggelse samt att
skredrisk föreligger. Kommunen har sökt statligt bidrag för att åtgärda stabilitetsförhålandena, både för
Källvik och för stäckan Kafé bryggan-Brandparken. För
Källvik har statsbidrag beviljats. Åtgärderna i Källvik
startade hösten 2010.
För sträckan Kafé bryggan – Brandparken har Tyréns
AB på uppdrag av kommunen tagit fram ett kontrollprogram och installerat mätutrustning längs Södra
hamngatan. (Två inklinometrar som registrerar rörelser i slänten samt flera markdubbar som mäter sättning och rörelser i marken) Kontroll sker regelbundet
en gång i månaden. Fastighetsägarna inom området
har informerats om förutsättningarna.
Kompletterande undersökningar och kombinationer
av lämpliga åtgärder utreds av Tyréns AB på uppdrag
av kommunen.

Järnboden samt befintliga bryggor
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De geotekniska förhållanden samt skicket på den
kommunalt ägda byggnaden Järnboden gör att kommunen överväger en rivning av byggnaden. Byggnaden rymmer idag viktiga funktioner som gästhamnsservice (WC och dusch), butiken Järnboden samt
restaurang Mässen.
Det finns inget som pekar på att de geotekniska
förutsättningar bortom Brandparken eller norr om
Kafé bryggan påtagligt skiljer sig från den nu undersökta sträckan, utom i de delar där bebyggelsen står
på fast berg. Dessa sträckor omfattas dock inte av den
undersökning som nu pågår.

Risk för höga vattennivåer
Effekterna av växthuseffekten är höjd medeltemperatur på jorden och därmed förändrade
mönster för nederbörd, vindar, och havsströmmar.
Jordens medeltemperatur bedöms öka med 1,8-4,0
grader på hundra år.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har under 2009 givit
ut en remissversion av rapporten ”Anpassning till ett
förändrat klimat. Stigande vatten i samhällsplaneringen
- Rekommendationer för planering av bebyggelse vid
Vänern, Bohuskusten och i inlandet.” daterad 2009-1013. Enligt rapporten beräknas havsnivån stiga med
cirka 1 meter under den kommande 100-årsperioden.
Högre vattennivåer kan innebära konsekvenser för
bebyggelsen Fjällbacka. En höjd havsnivå på ca 1,0 m
på hundra år innebär att högvatten, som är ca 1 meter
över normalvattenstånd, kan komma att vara 2-2,5 m
över normalvattenstånd.
Medelvattennivån i Fjällbacka ligger på - 0,13 m under
nollplanet. Vilket betyder att det vid högvatten på 2
m, finns en risk att områden under ca +1,87 m svämmas över.
Exempelvis ligger Stora Kajen på +1,5 m, Södra hamngatan på +1,1-1,6 m ( på sträckan från Ingrid Bergmans Torg till Brandparken) och Tankbryggan på +0,9
m, enligt höljduppgifter i primärkartan för Fjällbacka.
Delar av den strandnära bebyggelsen och flera viktiga
hamnfunktioner ligger därmed inom områden som
riskerar att ställas under vatten vid högvatten och
extremväder.
Länsstyrelsen framhåller även i remissutgåvan av
rapporten (”Anpassning till ett förändrat klimat.
Stigande vatten i samhällsplaneringen - Rekommendationer för planering av bebyggelse vid Vänern, Bohuskusten och i inlandet.”) att det är viktigt att notera att
beräkningarna avser nivåer vid öppna kusten. Effekter
såsom vinduppstuvning och tillfällig överspolning på
grund av höga vågor finns inte med i beräkningen.
Havsnivån i vissa vikar eller trånga sund, vid tillfällen
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Inom Fjällbackas hamnområde finns idag
verksamheter och anläggningar som kan påverka
miljön samt människors hälsa- och säkerhet eller ge
upphov till störningar. Det är viktigt att dessa har ett
utförande och placering som minimerar eventuella
risker och störningar.
Utformning och placering av befintlig sjömack/
tankstation (vid Tankbryggan) är inte optimal sett ur
miljö- och hälsoskyddspunkt. Generellt sett ska tankplatser vid vatten placeras på en betongkonstruktion
och utformas så att risken för utsläpp/spill till vattnet
minimeras.
Vid Fiskekajen finns dieseltankar för både Sjöräddningen och fisket. Dessa och liknande tankar skall
kontrolleras enligt Naturvårdverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor, 2003:24.

Vy från parken vid Södra hamngatan mot Centrumbryggan/Mjölkekajen.
Vägen ligger här på ca +1,1m.

Fisket
Fisket är en historiskt sett intimt förknippat med
Fjällbacka men utgör även idag ett viktigt och
betydande inslag i ortens näringsliv och identitet som
ett välbevarat genuint kustsamhälle. Fisket i Fjällbacka
är utspritt till ett antal aktiva mindre fiskebåtar som till
stor del ligger utspridda från Mörhult till Fiskekajen. På
så vis skiljer sig fisket i Fjällbacka från det i Grebbestad,
där fiskebåtarna är lite större och ligger samlade på en
plats. Lossning av fisk i Fjällbacka sker vid Tankbryggan, där ett kylrum finns i anslutning till Fiskbutiken
på Norra hamngatan. Fjällbackafiskarna lossar dock
fisk relativt ofta även i Grebbestad och Hamburgsund.
Vid Fiskekajen mitt emot Badholmen hyr fiskarna bl.a.
förråd av THT AB.
En viktig och växande del av fiskenäringen idag är den
levande kräfthanteringen.
Havsanknutna verksamheter och öboende
Merparten av all hamnverksamhet i Fjällbacka är
lokaliserad till land- och vattenområdet mellan Tankbryggan och befintlig pir till Badholmen. Gästhamn,
fasta småbåtsplatser, sophantering och andra viktiga
hamnfunktioner är idag utspridda i hamnområdet och
en tydlig struktur saknas. Trängselproblem med risk för

Befintlig sjömack vid Tankbryggan
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Viktiga hamnfunktioner, båtplatser,
fiske och övriga havsanknutna
verksamheter

MÅL OCH VISIONER

Miljö- och hälsorisker samt
övriga störningsrisker

Båtupptagning sker idag på tre olika ställen inom
planskissområdet (Urban Janssons varv, Fiskekajen och
vid Marinservice). Spolplatta med rening saknas på
samtliga av dessa.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Länsstyrelsen framhåller vidare att det från
översvämningssynpunkt är de havsnivåer som uppstår vid extrema högvatten som utgör problemet.
Med en framtida höjning av medelvattennivån ökar
frekvensen av vad som idag är extrema vattenstånd
samtidigt som de allra högsta vattennivåerna stiger
med ungefär medelvattenhöjningen. Enkelt uttryckt
blir det översvämningar både oftare och med större
amplitud och över allt större landarealer.

En spilloljetank finns idag vid Fiskekajen. Nuvarande
placering, i mycket nära anslutning till havet, är inte
lämplig och bör ses över.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

med pålandsvind, kan medföra ytterligare
nivåhöjning med uppskattningsvis 0,3 m. Skillnaderna
i vinduppstuvningseffekt är dock relativt stora
beroende på plats, varför det är viktigt att det görs
särskilda beräkningar för vikar med kritisk bebyggelse.

begränsad framkomlighet finns för båtar med plats
långt in i hamnen, framför allt under sommaren.
Tur-/charterbåtar, postbåt, båtuthyrning, Sjöräddning,
öboende etc. samsas på mycket begränsade ytor med
småbåtsplatser, gästhamnsplatser samt dagsbesökande land- och båtgäster. Ett antal fasta öbor har även
sin hemmahamn i Fjällbacka och på sommaren ökar
antalet öbor som även de behöver tillgång till platser
för att lämna sopor, handla och uträtta ärenden i land.
Tillfälliga platser och omlastningsplatser
Generellt saknas en bra samordnad plats för omlastning mellan bil/lastbil och båt som är anpassad för
olika båtstorlekar. Vid Mjölkekajen och Centrumbryggan samt de två gästhamnsbryggorna i centrum finns
utöver gästhamnsplatser även reserverade platser för
handlande öbor, platser för turbåtar, turistinformation
etc.
Mjölkekajen intill Centrumbryggan har en höjd som
medger omlastning och här hyrs plats idag ut till Väderöarnas vandrarhem. Omlastning av varor och personer sker även vid Tankbryggan samt vid Stora Kajen.
Utrymmet vid Tankbryggan är mycket begränsat både
på land och vid bryggan. För handlande öbor finns
platser reserverade vid Centrumbryggan intill torget.
Skyltning finns, men upplevs fungera dåligt.

Sjöräddningens båtar vid Fiskekajen

Platser för handlande öbor. Skyltning
upplevs fungera dåligt.

Gästande fartyg och större skutor
Idag finns möjlighet att lägga till med fartyg och
större skutor vid Stora Kajen. Kajens dåliga skick, som
inte medger annan belastning än sin egen vikt,
begränsar dock dessa möjligheter.

Idag finns ca 180 gästplaster i Fjällbacka gästhamn
Under de mest välbesökta dagarna/veckorna är trängseln stor, vilket bl.a. riskerar att ge vissa framkomlighetsproblem för Sjöräddning, fiskare och andra som
har båtplats längre in hamnen.

Gästhamn
Fjällbacka gästhamn hör till en av de mest besökta
gästhamnarna i Sverige. Sommaren 2010 uppgick
antalet gästbåtar till ca 7000, vilket innebär att omkring 25 000 besökare/personer kom havsvägen till
Fjällbacka. Detta gör gästhamnen till en mycket viktig
motor för övriga verksamheter i Fjällbacka.

Fasta småbåtsplatser
I Fjällbacka finns idag ca 440 fasta småbåtplatser som
hyrs ut av THT AB. Dessa är, frånsett 12 platser vid
betongbryggan i Källvik, lokaliserade till det befintliga
hamnområdet mellan Badholmen och fastlandet.
Utöver dessa finns ett antal fasta båtplatser som hyrs
ut i privat regi bl.a. vid Richters (fd. konservfabriken)
samt vid Urbans Janssons varv. Vid Richters hyrs även
ett antal gästplatser för lite större fritidsbåtar ut i

Området vid Fiskekajen är trångt och fisket, Sjöräddningen, handkappsplats för båt, bil och Per-mobil,
sophantering för öbaserad verksamhet, spilloljetank och parkeringar konkurrerar om utrymmena.
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Fisket - en viktig del av Fjällbackas
identitet

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING

Halvcentralt - Vid bussplanen (gamla brandstationen)
finns ca 65 parkeringsplatser.

Infartsparkering
Totalt finns idag knappt 120 parkeringsplatser på
infartsparkeringarna ost om Vetteberget samt vid
Sumpan (gräsplanen mellan Fjällbackaservice och
befintligt bostadsområde)

MÅL OCH VISIONER

Parkering
Söder - Idag finns på sträckan från Ingrid Bergmans
Torg till Varvet drygt 80 parkeringsplatser, flera av
dessa är dock korttidsparkeringar under sommarsäsongen och 7 är reserverade som handikapplatser.
14 platser vid Håkebackens skola kommer även att
försvinna när gällande bostadsplan genomförs. Vid
varvet finns 24 parkeringsplatser varav 16 är allmänt
disponibla (2 är reserverade handikapplatser och 6 av
platserna är reserverade av båtklubben)

Den totala summan parkeringar som finns i centrala
Fjällbacka är ca 140 parkeringsplatser, med parkeringarna vid bussplanen ej inräknade. 110 parkeringsplatser återstår om de parkeringar som kommer att
försvinna, handikapplatser samt korttidsparkeringarna vid torget och Brandparken räknas bort.

Infartsparkering vid Sumpan har idag ca 85 parkeringsplatser. Dessa har endast tillfälligt bygglov.
På Vettebergets östra sidan finns en infartsparkering
på 34 parkeringsplatser. Även
dessa har tillfälligt
bygglov och kommer att försvinna
när denna etapp
av föreslagna
bostäder på Vetteberg planläggs
och byggs ut.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Trafiksituationen på de smala gaturummen i centrala Fjällbacka blir lätt ansträngd under sommarsäsongen, vilket ger upphov till trängselproblem mellan
gångtrafikanter och fordonstrafik samt begränsar
framkomligheten för behovstrafik som t.ex. varutransporter, sophämtning etc. Under sommarsäsongen
är det även hård konkurrens om de parkeringsplatser
som finns i de centrala delarna av Fjällbacka, vilket
även ger upphov till söktrafik. Vid området runt Ingrid
Bergmans Torg, Galärbacken samt Södra- och Norra
hamngatan rör sig många människor till fots och
utformningen av vägen där den skär mellan lekparken och torget samt bryggorna vid havet har brister
vad gäller trafiksäkerheten. Trafiksituationen upplevs
dock ha blivit bättre efter att skyltning om infartsparkering tillkommit samt att fordonstrafiken begränsats
säsongsvis bl. a. genom att vägar enkelriktats.

INLEDNING

Parkerings- och trafiksituation

Norr - Från Tankbryggan bort till Betongbryggan vid
Källvik finns ca 40 parkeringsplatser, varav 33 i anslutning till Stora Kajen.
Centralt - När de planerade bostäderna vid Kyrkskolan
byggs finns ca 16 parkeringsplatser samt en handikapplats kvar att disponera där. I området finns även
ett antal privata parkeringsplatser. Vid Ingrid Berg-

Skyltning vid väg 163 om de begränsade parkeringsmöjligheterna i centrum samt om befintlig
infartsparkering.

Vy över Stora Kajen samt befintlig hamn och parkering från balkongen på f.d. restaurang Badis.
Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING

FÖRUTSÄTTNINGAR

mans Torg finns 4 parkeringsplatser samt 1 handikapplats och vid Brandparken finns 9 parkeringsplatser. Under sommaren är dessa dock begränsade till
korttidsparkeringar.
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FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

privat regi. Båda dessa hamnanläggningar sker på vattenområden som arrenderas ut av kommunen. Utöver
detta tillkommer ett stort antal privata småbryggor
och båtplatser.

Offentlig service.
Sophantering
Sophanteringen i hamnområdet har varit ett återkommande problem. Framkomligheten för renhållningsfordon är viktig, men är generellt begränsad i Fjällbackas
täta kulturmiljöbebyggelse med smala och ofta branta
gator. På vissa platser har samlade avhämtningspunkter för flera hushåll anordnats p.g.a. arbetsmiljöskäl för
sophämtarna. Tillgänglighet för renhållningens fordon
ner till vattnet finns bara vid ett fåtal platser, t.ex. Fiskekajen, Sjömacken/Tankbryggan och Stora Kajen. Trafiken kan sommartid också begränsa framkomligheten.
Om gator tillfälligt stängs av vid t.ex. arrangemang är
det viktigt hänsyn tas till renhållningens framkomlighet, vilket hittills fungerat bra.
Idag sker sopavlämning och hämtning för öbor på
Badholmen. Framkomlighet för renhållnigsfordon är
obefintlig. Öborna har abonnemang som innebär att
de själva ansvarar för att ta soporna i land där kommunens renhållningsavdelning ser till att det finns plats
för avlämning. En av anledningarna till nuvarande
placeringen är att man vill undvika att övriga grovsopor dumpas vid dessa containrar. Tidigare har sopkärl
för öbor funnits vid sjömacken, men tagits bort p.g.a.

nedskräpning. Sophantering för öbaserad verksamheter (Väderöarnas vandrarhem) sker för närvarande vid
Fiskekajen. Kommunens renhållningsavdelning söker
dock en bättre plats som är tillgänglig med både bil
och sopbil. Sophanteringen för gästhamnen sker i
anslutning till hamnen. Anläggning för tömning av
båttoaletter saknas.
Offentliga toaletter
Det finns idag en påtalad brist vad gäller offentliga toaletter i Fjällbacka. Gästhamnsbesökarna har
tillgång till toalett/dusch i gästhamnens anläggning i
Järnboden. Fjällbacka har dock en stor mängd dagsbesökare som kommer landvägen. Dessa besökare är
hänvisade till de under sommartid tillfälligt uppställda
toaletterna vid Stora Kajen samt en toalett vid gamla
brandstationen.

Bebyggelse, besöksmål och utemiljöer
Fjällbackas identitet och värde som besöksmål vilar till
stor del i den genuina och välbevarade kulturmiljöbebyggelsen samt dess intima relation till havet
med sjöbodar och bryggor. Kulturmiljöbebyggelsen,
Kungsklyftan, Vetteberget med sin utsikt, Ingrid Bergmans Torg, gästhamnen, Badholmen samt närheten
till skärgården i kombination med utbudet av butiker/

Översikt av parkeringssituationen i Fjällbacka

Norr - Ca 40 p-platser
exkl. reserveradeplatser,
handikapplatser samt yta intill
Dinglevägen som används som
parkering

Norr

ca 40

Söder (Håkebacken ej inräknad)

ca 54

Central

ca 16

SUMMA
exkl. kortidsplatser (13) samt handikapp

ca 110 p-platser

Halvcentralt ca 65 p-platser

Centralt - Ca 16 p-platser
exkl. kortidsplatser och handikapplatser

Söder - Ca 54 p-platser
exkl. reserveradeplatser och
handikapplatser
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Halvcentralt
Bussplanen/Gamla brandstationen

ca 65 p-platser

Infartsparkering
Sumpan (idag)
Vetteberget (försvinner)

ca 85
ca 34

SUMMA

ca 119

Totalt (i nuläget)

ca 294

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING

Badholmen utgör även en viktig målpunkt och resurs
för Fjällbacka som rekreationsplats, inte minst vad
det gäller icke båtburnas möjlighet att kunna uppleva närheten till hav/skärgård och bad. Möjligheten

Det mest frekventerade gångstråket vid hamnområdet löper mellan bryggorna på Badholmen via Södra
hamngatan förbi Brandparken, Ingrid Bergmans torg
och vidare upp för Galärbacken mot Konsum och
övriga butiker. Kungsklyftan utgör ett av kommunens
och Fjällbackas mest kända besöksmål och varumärken. Även den första delen av Norra hamngatan, där
bl.a. fiskbutiken ligger, är relativt välfrekventerad. Idag
saknas dock tydliga målpunkter för gående i området vid Stora Kajen/Badis/Richters, varför resterande
del av Norra hamngatan inte är lika väl använt som
gångstråk.
Gästhamnens centrala läge utgör en kvalité för både
land- och båtbesökare samt för lokala näringsidkare,
men avståndet mellan framförallt de yttre delarna
av gästhamnen och Fjällbackas centrum upplevs av
många som onödigt långt. Det finns även en avsaknad
av ett bra promenadstråk i direkt anslutning till
bryggorna och havet.

Karaktäristisk utblick från Södra hamngatan,
tydligt avskärmad av befintlig bostads- och
sjöbodsbebyggelse.

Vy från Badholmen mot befintlig småbåtshamn och Fjällbackas kulturmiljöbebyggelse.

Stora hotellet och Galärbacken

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR

De viktigaste offentliga rummen utgörs av Ingrid
Bergmans Torg, lekplatsen/parken intill torget, Brandparken, Badholmen och Stora Kajen samt möjligheten
att gå ut på bryggorna.

MÅL OCH VISIONER

I övrigt präglas bebyggelse- och utemiljön längs
Fjällbackas strandlinje av en kontrastverkan mellan
öppenhet och slutenhet, och bjuder både på pittoreska trånga gatumiljöer och storslagna utblickar
mot skärgården. Tillgängligheten för allmänheten till
vattnet och utblickar mot skärgården är i stora delar
begränsad av privata sjöbodar och bostäder.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Utöver kulturmiljöbebyggelsen som helhet finns
några enskilda byggnader som utgör viktiga landmärken i Fjällbacka genom att de är väl exponerade och
välkända. Bland dessa kan nämnas kyrkan, bebyggelsen vid Stora Hotellet/Galärbacken, restaurang
Badis och den gamla konservfabriken Richters. De två
sistnämnda utgörs av modernare byggnader.

till bad i anslutning till gästhamnen utgör även en
viktig kvalitét för gästhamnsbesökarna. Det förhållandevis långa gångavståndet mellan Badholmens
bad- och båtplatser in till Fjällbackas centrum med
gästhamnsservice och butiker upplevs dock som
onödigt långt. Avståndet utgör därmed ett hinder;
dels för gästhamnbesökare med plats på Badholmen
att lätt kunna nyttja kommersiell- och offentligservice,
dels för övriga besökare och Fjällbackabor samt för
gästhamnsbesökare med plats vid land att lätt kunna
nyttja rekreationsmöjligheterna på Badholmen.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

restauranger utgör viktiga faktorer av stort värde som
varumärken för både Fjällbacka som ort och för kommunen. Närheten mellan dessa målpunkter utgör i sig
en kvalité som är smått unik för Fjällbacka.

Viktig utblick från Ingrid Bergmans Torg, delvis avskärmad av befintlig brygga.

Kommunen har en antagen skyltpolicy som anger
vissa riktlinjer för skyltning. I Fjällbackas hamnområde
saknas dock en bra samordnad plats för annonsering
och informationsskyltning. I hamnområdet sker idag
skyltning med mer eller mindre tillfälliga plakat av
varierande storlek. Till viss del avskärmar dessa skyltar
gångstråket längs Södra hamngatan från vattnet och
ger ett splittrat intryck som inte bidrar till att stärka värdet i kulturmiljöerna. Vägräcket mellan Centrumbryggan/Mjölkekajen och Södra hamngatan utgör även
det en avskärmande barriär som upplevs störande för
tillgängligheten mellan brygga/vatten och väg/gångstråk. Avsaknaden av en bra informationsplats gör
det även svårare för besökare att hitta rätt och bidrar
därmed till en sämre service.

Bebyggelsen vid Galärbacken utgör viktiga landmärken i Fjällbacka.

Norra Hamngatans första del är relativt välfrekventerad.

Utformning av offentliga utemiljöer och offentlig
möbleringen har betydelse för helhetsupplevelsen av
kulturmiljöerna och för vistelsekvalitén på platserna.
Kvalitén på material och utformningslösningar i de
offentliga miljöerna i Fjällbacka varierar mellan att vara
hög, exempelvis vid Ingrid Bergmans Torg, samtidigt
som den på andra platser är lägre och präglas av mer
tillfälliga lösningar. Ett gestaltningsprogram som ger
en samlad inriktning för gestaltning och möblering av
de centrala och kulturhistoriskt värdefulla miljöerna
saknas.
Exempel på befintlig skyltning mellan Södra hamngatan och
bryggorna i centrala Fjällbacka.

Vy från Centrumbryggan mot Mjölkekajen, gästhamnsbryggorna i centrum samt Järnboden och parken/lekparken. En geoteknisk utredning genomförs.
Bl.a. kan vattendjupet i delar komma att minskas p.g.a . behov av stabilitetssäkrande motfyllnadsåtgärder i vattnet.
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INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR
MÅL OCH VISIONER
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
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FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

PRINCIPSKISS - NULÄGE

• Avsaknad av tydlig struktur samt platsbrist har • Sambandet mellan Badholmen med badplats, båtgett upphov till en utspridd lokalisering av viktiga platser etc. och utbudet av kommersiell-/offentligserhamnfunktioner med tämligen tillfälliga lösningar. vice och övriga målpunkter i centrum är begränsat av
det långa gångavståndet.
• Trängselproblem finns i hamnområdet och behov
finns bl.a. av bättre platser på land och i vattnet för • En tydlig målpunkt saknas i området vid Stora Kajen
omlastning mellan land/båt, för dagsbesökande som står förhållandevis oanvänt.
båt- och landgäster, för handlande öbor, för olika
• Trots Fjällbackas relativt långa strandsträcka sakhavsanknutna verksamheter, för sophantering etc.
nas både en bra centralt lokaliserad bryggpromenad
• Hamnen och bryggornas successiva utbyggnad samt en sammanhängande bra strandpromenad.
har lett till att de för Fjällbacka karaktäristiska ut• Trafik- och parkeringssituationen kan under högsäblickarna mot skärgård/hav gradvis minskats ifrån
song vara ansträngd i de centrala delarna, vilket beområdet vid torget och förlängningen av centrumgränsar framkomligheten för bl.a. behovstrafik.
bryggan.

MÅL OCH VISIONER
Karaktär Struktur Utveckling
Fjällbacka har en unik karaktär som präglas av den välbevarade kulturmiljön. Här finns Bohusländsk genuinitet, småskalighet och kvalitet. Här finns också ett intimt
samband till hav, skärgård och fiske. Närheten mellan
skärgård, hamn, besöksmål på land och utbudet av
komersiell och offentlig service är andra kvaliteter.
Ett mål för planprogrammet är att bevara, förstärka
och utveckla Fjällbackas unika karaktär och kvaliteter.
Ett annat mål är att skapa en bättre mer välfungerande
blåstruktur genom att utveckla hamnområdet med
dess olika funktioner.
Förutsättningarna för fisket, andra havsanknutna verksamheter och öbor ska förbättras. Det gäller även den
havsanknutna turistverksamheten från hav och land
där bl a servicen/kvalitén för gästhamnens besökare
(familjer, äldre, unga/seglartåget etc.) ska förbättras.
Gästhamnen ska stärkas som drivmotor för övrig
utveckling och sambandet mellan gästhamn, samhället och övriga besöksmål ska stärkas och avståndet
minskas. Fler gästhamnsplatser, fasta båtplatser och
båtplatser för tillfälliga dagsbesökare samt en samordnad hamn för turismanknuten verksamhet, service och
logistik ska tillskapas.
Badholmen ska göras mer lättillgänglig bl a med anläggning av en ny länk. Norra hamnområdet utvecklas
till ett nytt besöksmål/målpunkt i Fjällbacka.
Tillgängligheten för äldre och funktionsnedsatta ska
främjas liksom situationen för barn och unga.
I centrala Fjällbacka ska parkerings- och trafiksituationen för behovstrafik samt gång- och cykeltrafik
förbättras. Kvalitativa stråk och platser för vistelse vid

havet ska stärkas.
De möjligheter som frigörs i och med avvecklingen av
reningsverket ska utnyttjas.
Förutsättningar ska skapas för en renovering av Stora
kajen samt en utveckling av hela området som gynnar
Fjällbacka nu och på längre sikt.

Nyckelfrågor
I planarbetet har ett antal nyckelfrågor tagits fram som
pekar på viktiga punkter för att främja en god utveckling av Fjällbacka. Dessa nyckelfrågor är:
• Hitta en struktur på mark- och vattenanvändning i hamnområdet samt på placering av bryggor som både stärker/behåller
de värdefulla utblickarna/kontakten mot skärgården/havet
samtidigt som det ger trygga skyddade hamnplatser
• Hitta en möjlig och lämplig utveckling i området som vid
Stora Kajen, Richters, Betongbryggan (Källvik), Reningsverket
och Badis. Vilka funktioner skall rymmas? Var och hur? Få kajen
användbar (kräver ombyggnation och finansiering)
• Hitta ett sätt att förhålla sig till de geotekniska förutsättningarna och behovet av åtgärder
• Hitta ett lämpligt läge för eventuell ny länk till Badholmen
• Beakta den anstränga parkeringssituationen
• Gör gårdsgata/gågata av Norra - och Södra hamngatan samt
Galärbacken.
• Bevara, vårda och skydda de unika värdena i Fjällbackas
kulturmiljöbebyggelse genom varsam utveckling, införande av
bevarande bestämmelser i nya detaljplaner samt genomtänkt
utformning av nya byggnader och offentlig möblering.
• I vilken ordning bör förändringarna ske? Kort sikt / Lång sikt

Vy över Fjällbacka
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INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR
MÅL OCH VISIONER
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Stråk
Trafikmatning
Gångfartsområde/Gågata

• Stärka och bevara varumärket Fjällbacka.
• Bevarade värden i de unika kulturmiljöerna.

• En samordnad hamn för turismanknuten verksamhet, service och logistik ska tillskapas.

• Stärkt och förbättrad kvalitet på viktiga stråk och
• Bättre kvalitativa stråk och vistelseplatser vid målpunkter.
vattnet.
• Förbättrad tillgänglighet för äldre och funktionshin• I centrala Fjällbacka ska parkerings- och trafiksi- drade.
tuationen för behovstrafik samt gång- och cykeltrafik förbättras.
• Förbättrad orienterbarhet, skyltning och information.
• Fler gästhamnsplatser, fasta båtplatser och båtplatser för tillfälliga dagsbesökare ska tillskapas.

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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PRINCIPSKISS VISIONER

Platsbildningar och målpunkter

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Geotekniska förhållanden
Hur kommunen avser att utveckla hamnområdet har
betydelse för val av säkerhetsnivå för de geotekniska
åtgärderna. Om åtgärder görs upp till den säkerhetsnivå som krävs för befintlig bebyggelse innebär
detta krav på restriktioner inom området, d.v.s. inga
nya byggnader eller andra lastförändringar får utföras utan utredningar och stabilitetsåtgärder. Statligt
bidrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap) kan lämnas för skydd av befintlig bebyggelse. Om kommunen vill ha en stabilitetsförstärkning som motsvarar kraven för ny exploatering får
den eventuella fördyrningen bekostas av kommunen
eller annan intressent.
För den befintliga byggnaden som inrymmer butiken
Järnboden, gästhamnsservice samt restaurang Mässen medför byggnadens skick och de geotekniska
förutsättningarna att en risk finns att byggnaden kan
behöva rivas. Om ny byggnad uppförs som ersättning
av Järnboden kan krav på en säkerhetsnivå motsvarande ny exploatering komma att krävas, vilket bör
beaktas vid valet av säkerhetsnivå för stabilitetsåtgärderna.
Åtgärderna som diskuterats är olika kombinationer
av spontning, motfyllnad i havet och bankpålning
av Södra hamngatan (Trafikverket ansvarar för vägen). Dock bedöms osäkerheten i alternativet med
bankpålning/motfyllning större eftersom det berör
ett betydligt större område som innehåller befintliga
anläggningar i form av exempelvis teknisk försörjning.
Vidare så innebär alternativet också en större påverkan under byggtiden i hamnen, vägen och torgytan
kommer att behöva vara avstängd under delar av
entreprenadtiden. I ett tidigare skede har en lösning
med spontning på hela sträckan diskuterats, en sådan
lösning skulle få en kostnad på drygt 40 mkr. En kombination av olika åtgärder med bl.a. motfyllning kan
sänka kostnaderna för åtgärderna något.

- Alternativ 4 - muddring i havet ned till nivå -5,0 och därefter motfyllning upp till nivå -2,9, vilken stiger upp till nivå
-1,1 mot befintlig kaj.

Alternativ 1 och 2 avser sträckan från Kafé bryggan
och vidare längs förlängningen av Centrumbryggan
och Mjölkekajen. Alternativ 2 och 3 avser området
med bebyggelsen bort mot Brandparken och vattenområdet innan för Brandparksbryggan. Mellan dessa
delar redovisar förslaget en övergång i form av en
avsläntning med större vattendjup.
Alternativ 1 innebär de största begränsningarna för
den norra delen av hamnen (vid Centrumbryggan och
Mjölkekajen) motsvarar ett vattendjup på ca 2,7 m vid
medelvattennivå (-0,13) respektive ca 1,7 m vid lägsta
lågvatten (-1,13). (se även skiss på kartan nedan).
Redan idag skyltas det för stenar som begränsar vattendjupet i en del av detta område.
När eventuella motfyllnadsåtgärder skall utföras
innebär det bl.a. att det läggs ut en tryckbank på hela
botten. Det blir därför nödvändigt att tillfälligt flytta
befintliga bryggor. För flytbryggornas del är detta
inget större problem. Det kan vara möjligt att
Centrumbryggans pålade konstruktion kan få vara
kvar under åtgärderna, men oklarhet föreligger innan
närmare studier genomförts. Innan åtgärder påbörjas
kommer vidare utredningar att ske samt en utförande
beskrivning för de åtgärder som väljs att tas fram.
Planprogrammet och verksamhetsprogrammet för
gästhamnen kan behöva anpassas efter behovet av
förstärkningsåtgärder, alternativt att åtgärderna
anpassas efter den vision kommunen anger i
planprogrammet för hamnområdet. I och med att de
geotekniska åtgärderna innebär att stora belopp kommer att investeras i området bör det övervägas om

Om det visar sig nödvändigt/lämpligast med åtgärder
beståendes av motfyllnad i havet kan detta innebära
att vattendjupet i delar av hamnen minskas. Följande
olika alternativ är de som övervägs för närvarande.
- Alternativ 1 - motfyllning i havet upp till nivå -2,8
- Alternativ 2 - motfyllning i havet upp till nivå -4,2 i kombination med bankpålning under Södra Hamngatan
- Alternativ 3 - muddring i havet ned till nivå -5,0 och
därefter motfyllning upp till nivå -3,0 i kombination med
bankpålning under Södra Hamngatan
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Alternativ för stabilitetsåtgärder genom motfyllnad i kombination med
bankpålning som övervägs.
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Vid planering av hamnen, lokalisering av verksamheter, bebyggelse och andra viktiga funktioner intill vattnet är det viktigt att hänsyn tas till en framtida höjd
vattenståndsnivå. Vid stora investeringar i hamnens
infrastruktur kan det vara lämpligt att anpassa denna
till en vattenståndsnivå av cirka +2,5 m.
Länsstyrelsens rekommendation (i remissversionen
av rapporten ”Anpassning till ett förändrat klimat.
Stigande vatten i samhällsplaneringen - Rekommendationer för planering av bebyggelse vid Vänern, Bohuskusten och i inlandet.” Länsstyrelsen i Västra Götaland
daterad 2009-10-13), är att samhällsviktiga funktioner
ska placeras på minst +2,5 m samt att även sammanhållen bostadsbebyggelse bör ligga på denna nivå
mot bakgrund av materiella/ekonomiska värden.
Vidare rekommenderar Länsstyrelsen bl.a. att det för
funktioner av mindre vikt (byggnad av lägre värde,
byggnader av mer robust konstruktion, vägar med
alternativa förbifartsmöjligheter, enstaka bostadshus)
kan medges avsteg från huvudprincipen på +2,5 m.
Vad det gäller uppenbart riskområde för översvämning (områden som hotas av 100-års nivån), d.v.s. ner
till nivån +1,5 m, är rekommendationen att det endast
i undantagsfall kan tillåtas byggnader av enklare karaktär (typ förråd, uthus eller garage). Grundläggning
och tekniska system måste anpassas till säkerhetsnivåerna och risken för vinduppstuvning och vågtoppar
vid bebyggelseplanering i vikar samt trånga sund
måste beaktas.
Det är kommunens ambition att utföra analyser av
hamnområdetshöjder (kajer, bryggor och fast mark) i
kombination med olika scenarier för stigande vattennivåer. Det har dock inte funnits utrymme för detta
arbete inom ramen för planprogrammet.

Miljö- och hälsorisker samt
övriga störningsrisker
Spilloljetanken vid Fiskekajen har en placering precis
intill kajkanten, vilket inte är en idealiskt sett ur miljö-

Kylfläktar från olika verksamheter kan orsaka
störningar för bl.a. boende. Det är viktigt att
placering och utformning av sådana anläggningar
görs så att störningsriskerna minimeras. Störningar för
boende samt besökare kan även uppkomma från gästhamnen. Miljöbalken har generellt sett svaga befogenheter för att ingripa när det gäller tillfälliga störningar.
En disponering av gästhamnsområdet så att mer
bullriga delar separeras från andra störningskänsliga
miljöer kan vara ett bra sätt att undvika konflikter.

Viktiga hamnfunktioner, båtplatser,
fiske och övriga havsanknutna
verksamheter
Fisket
Fisket är i behov av plats för framtida utveckling av den
landbaserade verksamheten. En viktig och växande
del av fiskenäringen är den levande kräfthantering och
en tillfällig lösning har under en tid varit lokaliserad i
Källvik. Ny tillfällig plats kommer att behöva anordnas
inom kort då det tillfälliga bygglovet för kylanläggningen ej kunnat förnyas bl.a. då anläggningens kylsystem ger störningar för närliggande bebyggelse. En bra
permanent plats för den landbaserade delen av denna
verksamhet att utvecklas på behöver därför finnas. En
möjlig plats kan var att utnyttja utrymmena i bergrummet som frigörs när reningsverket i Fjällbacka läggs
ned omkring år 2015.
Havsanknutna verksamheter och öboende
Utöver fisket finns en mängd andra havsanknutna
och öbaserade verksamheter med behov av båt och
landplats i Fjällbacka. De är i behov av dels en trygg
nattplats för båt med möjlighet till att utföra service
och städning (oljebyte, reparationer etc.).
Utvecklingsbehov på land finns även av hitta en bra
plats för kontor, förråd och sanitära utrymmen (WC/
dusch) för öbaserade verksamheter, vilket saknas idag.

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR

Sjömacken är en mycket viktig funktion för Fjällbacka,
men dess lokalisering samt tekniska utformning är
inte idealisk. På sikt behöver därför ny lokalisering för
sjömacken sökas.

MÅL OCH VISIONER

På sikt kan befintliga konstruktioner, funktioner och
byggnader behöva höjas, flyttas eller på annat sätt anpassas till framtida förhållanden. Det samma gäller för
placering och utformning av eventuell ny bebyggelse.
Även befintliga och tillkommande bryggor behöver
anpassas till framtida förutsättningar samt till
anslutande landområden och bebyggelse.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Risk för höga vattennivåer

synpunkt. Det är viktigt att det finns en avfallsplan för
hamnen som bl.a. behandlar mottagning av spillolja,
vilket Sjöfartsverket anger föreskrifter för. Viktigt vid utformning och placering av spilloljetankar är bl.a. erforderligt skyddsavstånd till havet samt att uppsamlingstråg eller motsvarande åtgärder görs för att minska
risken för utsläpp. En miljöbod med ett utförande som
medger avlämning av bl.a. spillolja i anslutning till
sjömack eller annan avfallshantering kan utgöra ett
värdefullt komplement/ersättning till spilloljemottagningen vid fiskekajen/sjöräddningen.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

åtgärderna kan göras så att de medger ett mervärde i
området, t.ex. eventuell justering av brygglägen, möjlighet till utbyggnad av ett ”Fjällbackabryggdäck”, ny
länk till Badholmen, anpassning av brygghöjder dels
till vägen och dels till havsnivåer så att tillgängligheten i området blir bra både nu och i framtiden etc.

Även Sjöräddning uppger att de har behov av bättre
landutrymmen för WC/dusch, torkningsmöjligheter
för kläder, bättre kontorslokal samt plats för utbildning. Sjöräddningen anser att deras lokalisering vid
Fiskekajen är bra men en önskan finns om att hitta en
lösning så att inte Sjöräddningens två båtar behöver
förtöjas utanpå varandra. I hamn och gästhamn är det
viktigt att Räddningsverkets råd och lokala hamnregler efterföljs vad gäller placering av båtar. Räddningstjänsten förordar stävförtöjning samt ett maximalt
antal om tre båtar i bredd vid långsides förtöjning.
Det är också viktigt att utrustning för livräddning och
brandsäkerhet finns och är tillgänglig i hamnen.
Tillfälliga platser och omlastningsplatser
Behov finns av en studsplats för att hämta och lämna
passagerare samt en plats där det finns möjlighet till
omlastning av varor, sopor, byggnadsmaterial etc.
En bra omlastningsplats är särskilt viktig för öborna
och de öbaseradeverksamheter men kan även ha ett
värde för boende i Fjällbacka samt för gästhamnsbesökare. Behov finns även av bättre och fler tillfälliga
båtplatser för övriga dagsbesökare i anslutning till
restaurangerna och butikerna i centrum.
Stora Kajen är i mycket dåligt skick och måste genomgå omfattande renovering, ombyggnad eller rivning.
Stora Kajen är i sin nuvarande utformning även för
hög för att medge bra möjligheter till omlastning från
mindre och medel stora båtar. Kajen är också dåligt
skyddad mot sjö och vind.
Gästande fartyg och större skutor
Det bör även i framtiden finnas möjlighet att angöra
Fjällbacka med större båtar, vilket bl.a. kräver att det
finns tillräckliga manöverytor i hamnen, att tillräckliga
kaj-/brygglängder finns tillgängliga samt att höjden
på kajen/bryggan inte är för låg.
Gästhamn
Det finns ett behov av att utöka antalet gästhamnsplatser och det råder brist på gästhamnsplatser med
bra tillgång på vatten och el. Det finns också ett
stort behov av att förbättra serviceutrymmena för

gästhamnen inte minst vad det gäller de sanitära
utrymmena. Dessa upplevs av många besökare vara
av låg standard i nuläget. Det behövs fler och bättre
offentliga toaletter som inte endast är tillgängliga för
gästhamnskunderna. Behov finns också av att förbättra/hitta nya lokaler för gästhamnservice, inte minst då
befintliga lokaler ligger i Järnboden som p.g.a skick
och bristande stabilitetsförhållanden i marken riskerar
att rivas.
Det finns även behov av att hitta en bättre struktur på
gästhamnen för att kunna erbjuda platser för besökare med olika behov, t.ex. för att minska risken att
för Fjällbacka viktiga evenemang som Seglartåget
ger upphov till onödiga störningar eller för att kunna
erbjuda platser anpassade för funktionshindrade.
Fasta småbåtsplatser
Det finns ett behov av att tillskapa både fasta båtplatser och gästhamnsplatser anpassade för äldreoch funktionshindrade. I THT ABs kö fanns hösten
2009 knappt 200 personer som önskade få båtplats i
Fjällbacka. THT AB har önskemål om att utöka antalet
fasta småbåtplatser, bl.a. vid Betongbryggan i Källvik.
En inventering av de ytor som idag anspråktas av
mindre privata bryggor bör utföras.

Parkerings- och trafiksituation
De begränsade parkeringsmöjligheterna upplevs av
många som ett av de största problemen i Fjällbacka.
Det är därför viktigt att vid all utveckling/utbyggnad
se till att parkerings- och trafiksituationen inte försämras. Framkomligheten för Räddningstjänstens fordon
är viktig, men begränsad i Fjällbacka trånga kulturmiljöer. Bl.a. finns vissa problem för Räddningstjänsten
att ta sig ned till Sjöräddningen samt möjligheten att
parkera för omlastning till Sjöräddningens båtar vid
Fiskekajen. Åtgärder bör snarast vidtas som förbättrar
parkeringssituationen. Detta kan ske genom tillskapande av nya infartsparkeringar samt parkeringsplater i mer centrala lägen men också genom restriktioner för fordonstrafiken i de centrala delarna. Fasta
verksamheters behov ska beaktas vid kajen.

Befintlig parkering vid bussplanen.
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INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR

Parkering vid Fjällbacka service.

MÅL OCH VISIONER

Att hitta platser för större parkeringsytor i centrala
Fjällbacka är mycket svårt. Detta medför att mer kostsamma parkeringslösningar som t.ex. parkeringshus
insprängt i Kvarnberget eller utfyllnader för parkering
behöver övervägas i samband med ombyggnation av
kajen.

Det framtida nyttjandet av bussplanen vid den gamla
brandstationen har en viktig roll för behov och omfattning på andra parkeringslösningar i de centrala
delarna av Fjällbacka, då bussplanen ligger inom ca
500 m från hamnområdena och därmed kan räknas
som något så när central. En vidgning av kyrkogården
eller ytterligare byggnation vid gamla brandstationen
riskerar att försämra parkeringstillgången i centrala
Fjällbacka, vilket bör beaktas vid sökandet efter alternativa lösningar.
En utveckling av området vid Kajen, Badis, Richters
samt Betongbryggan (Källvik) kommer också leda till
ökat parkeringsbehov. Till viss del kan parkeringsproblematiken lösas med infartsparkering, men det är av
stor vikt att antalet p-platser i förhållande till befintligt

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Idéer finns om att göra Norra- och Södra hamngatan samt Galärbacken till gångfartsområde/gågata
under sommartid, med undantag för varutransporter,
boende, handikappade samt viss omlastningstrafik till
båtplatserna. Detta skulle kunna förbättra trafiksäkerheten och bidra till att förbättra vistelsekvalitén vid
torget och havet. Det skulle också öka tillgängligheten för de som mest behöver den, d.v.s. varutransporter, renhållningens fordon, funktionshindrade etc.

Översikt av parkeringssituationen i Fjällbacka
PARKERINGAR
Norr

ca 40

Söder (Håkebacken ej inräknad)

ca 54

Central

ca 16

SUMMA
exkl. kortidsplatser (13) samt handikapp

ca 110 p-platser

Norr - Ca 40 p-platser
exkl. reserveradeplatser,
handikapplatser samt yta intill
Dinglevägen som används som
parkering

Halvcentralt ca 65 p-platser

Centralt - Ca 16 p-platser
exkl. kortidsplatser och handikapplatser

Halvcentralt
Bussplanen/Gamla brandstationen

ca 65 p-platser

Skisserad uppskattning av potentiella p-platser vid Bussplanen
Renodlad användning som parkering
(kräver rivning av byggnader, flytt av återvinningstation etc.)
ca 130
P-däck i två våningar inkl. byggrätt för
t.ex. handel på ca 500 kvm
(kräver rivning av byggnader, flytt av återvinningstation etc.)

ca 200

Infartsparkering
Sumpan (idag)
Vetteberget (försvinner)
SUMMA

ca 85
ca 34
ca 119

Potentiella nya infartsparkeringar
Sumpan
Fjällbackaservice
Sälvik

ca 100
ca 34
ca 50

SUMMA (befintliga+ev. nya infartsparkeringar)

ca 185

Söder - Ca 54 p-platser
exkl. reserveradeplatser och
handikapplatser

Totalt (utvecklingsmöjligheter)
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FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

Befintlig infartsparkering vid Sumpan.

och nytillkommande behov inte försämras i de centrala delarna av Fjällbacka.
Infartsparkering vid Sumpan har idag 85 p-platser.
FÖP Fjällbacka ger stöd till utökning. Planändring
krävs dock då hela området är planlagt som parkmark
i gällande plan och de befintliga platserna endast har
tillfälligt bygglov. Uppskattningsvis kan ca 100 nya
p-platser tillskapas vid Sumpan.
I gällande detaljplan för Fjällbacka service finns i norra
delen planmässigt stöd för att bygga ut uppskattningsvis ca 35 p-platser som ännu inte utnyttjats.
Efter ovan redovisade förändringar och byggnationer
genomförts skulle summan infartsparkeringar hamna
på ca 185 p-platser. Det är dock viktigt att beakta att
parkeringsplatserna vid Fjällbackaservice till viss del
kan komma att behöva reserveras för verksamheten/
boende.
En möjlighet som kan övervägas att studeras vidare är
att bygga ut en ny infartsparkering i Sälvik mellan Sälviksvägen och Föreningsgatan med infart från Smedgatan. Området är idag föremål för detaljplanearbete
som för tillfället ligger vilande. Frågan om parkering
kan dock tas upp igen när arbetet återupptas för
detaljplan Sälviks camping. Den öppna ytan mellan
befintliga bostadshus skulle uppskattningsvis kunna
rymma ca 50-60 p-platser utan att hela ytan behöver
tas i anspråk med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Offentlig service.
Sophantering
Vid nyplanering i Fjällbackas centrala delar är det
viktigt att beakta behovet av samordningsplatser för
sophantering (ytbehov ca 2 kvm för ca fem hushåll)
Sophanteringen för öbor sker idag på Badholmen,
men skulle kunna samordnas med sophanteringen
för de öbaseradeverksamheterna. Viktigt är då att det
sker på en plats som har bra tillgänglighet både från
sjösidan, vad gäller höjd på kaj, väder/vindförhållanden och från landsidan med tillgänglighet för lastbil.
Om lösningar sker vid Stora Kajen är det viktigt att
man löser problemet med det öppna utsatta väderläget på ett bra sätt. Kajen är idag för hög för mindre/
medlestora båtar och i för dåligt skick för att klara
renhållningens fordon. Det kan även finnas fördelar
med en samordnad plats för restaurangernas glasoch wellpappåtervinning.
För gästhamnens sophantering är det viktigt att den
är lättillgänglig för besökarna. Blir avstånden för
långa ökar risken att sopor slängs i eller utanför de
offentliga papperskorgarna med ett nedskräpat
intryck som följd.
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För att minska utsläppen från båttoaletter bör en sugtömningsstation anordnas för tömning av septiktankar på båtar. Lämpligen kan en sådan samlokaliseras
med annan avfallshantering. THT AB har under slutet
av 2009 inlett arbetet med att få till stånd en sugtömningstation genom att söka bidrag för anläggandet
med en möjlig lokalisering till Stora kajen.
Offentliga toaletter
I Fjällbacka upplevs det under sommaren finnas en
brist på offentliga toaletter. Kommunens fastighetsavdelning planerar att under 2010 försöka tillskapa en
permanent toalett vid Stora Kajen.

Bebyggelse, besöksmål och utemiljöer
Det är av yttersta vikt bevara helhetsvärdena i kulturmiljöerna i Fjällbacka, inte minst då dessa omfattas av såväl riksintresse för kulturmiljövården som
av kommunens kulturminnesvårdsprogram. Stora
delar av kulturmiljöbebyggelsen har dock inte skydd i
bevarandebestämmelser i gällande planer, då centrala
Fjällbacka till betydande del omfattas mycket gamla
oprecisa avstycknings- och bebyggelseplaner. Detta
problem uppmärksammas även i FÖP Fjällbacka som
förordar att dessa planer görs om och kompletteras
med bevarandebestämmelser.
En av de styrkor som ofta framhålls för Fjällbacka är
närheten mellan gästhamnen, samhället, skärgården
och de olika besöksmålen i land. Passagen genom
Kungsklyftan och möjligheten att via den anlagda
trappan ta sig upp på Vetteberget utnyttjas av många
besökare, men upplevs trots skyltning som svår att
hitta in till. Gångavståndet mellan Badholmens badoch båtplatser in till Fjällbackas centrum med gästhamnsservice och butiker upplevs också som onödigt
långt. Här behöver man minska avståndet och stärka
sambandet mellan gästhamnen, samhället och övriga
besöksmål.
Restaurang Badis och gamla konservfabriken Richters
utgör viktiga landmärken i Fjällbacka genom att de är
väl exponerade och välkända. Utformning av eventuellt ersättande byggnad är en viktig fråga att beakta i
fortsatt planering.
Det finns även stöd i gällande detaljplan för ett
promenadstråk bakom befintlig sjöbodsrad vid udden
mellan Fiskekajen och varvet. Dock begränsas den
upplevda tillgängligheten av det trånga utrymmet
bakom sjöbodarna och höjdskillnaderna i bergshällen.
I centrumparken finns utrymme att utveckla lekplatsen.

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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Alternativ 1 Badholmen - Fiskekajen
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Utvecklingsmöjligheter- södra delen.

MJÖLKEKAJEN/
CENTRUMBRYGGAN
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FÖRUTSÄTTNINGAR

En viktig faktor för att skapa en bättre struktur av
funktionerna har varit att hitta ett lämpligt läge för en
ny länk till Badholmen. Idén om en ny länk till Badholmen är dock inte ny utan har diskuterats i olika sammanhang under många år. Vid sökandet av ett lämpligt läge för en länk har i huvudsak tre olika alternativa
lokaliseringar övervägts i detta planprogram. Den
nya länkens möjlighet att bidra till att skapa en tydlig
ändamålsenlig struktur i hamnen samt att gynna Fjällbacka som helhet att har varit avgörande faktorer.

MÅL OCH VISIONER

Ny länk till Badholmen
Badholmen utgör en viktig målpunkt i Fjällbacka och
en betydelsefull resurs för rekreation och bad. Potential finns att förbättra dess kvalitéer. Vid utveckling på
Badholmen är det viktigt att allmänhetens tillgänglighet prioriteras samt att den öppna gräsytan i huvudsak bevaras.

Länkalternativ 1
Ett alternativ är att placera den nya länken från
Fiskekajen till Badholmen. Det alternativet skulle
innebära den kortaste sträckningen samt ge en
uppdelning av hamnområdet i; en sydvästlig mindre hamndel rymmande fiske, sjöräddning samt ett
mindre antal fasta småbåtsplatser respektive en större
nordostlig hamndel rymmande merparten av de fasta
småbåtplatserna samt gästhamnsplatserna. En ny
länk i detta läge skulle dock inte minska avståndet
mellan centrum (torget) och Badholmen (vid bryggpirens fäste) med mer än drygt 100 m, vilket innebär att
kopplingen/närheten mellan gästhamn, Badholmen
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Utvecklingsmöjligheter
- södra delen

och centrum inte skulle förstärkas påtagligt. Denna
placering skulle även innebära att trafik fram till
länken behöver ta sig ner till kajen via den smala passagen vid Södra hamngatan/Badhusgatan samt att
tillfälliga p-platser för omlastning reserveras vid kajen.
Utrymmet vid kajen är begränsat och en placering av
en ny länk i detta läge kan komma att konkurrera med
eventuella utvecklingsbehov för fisket. Samtidigt skulle en uppdelning enligt detta alternativ kunna medge
att fiske och havsanknuten verksamhet kan samlas
och prioriteras i hela den sydvästra hamndelen.
Länkalternativ 2
Att placera länken från Brandparken till Badholmen
minskar avståndet mellan centrum och Badholmen
något mer, ca 150 m. Uppdelningen skulle storleksmässigt bli något jämnare. Den sydvästliga delen
skulle dock rymma fler fasta småbåtsplatser än i
Fiskekajsalternativet samtidigt som den nordostligare
hamndelen fortsatt skulle rymma en blandning av
både gästhamn och fasta småbåtsplatser. För länken
krävs även att vinkelskillnaden mellan fastlandets
strand och Badholmen tas upp antingen vid fästet
mot land eller längs länken, vilket kan begränsa
båtplatsmöjligheterna där vinkel tas upp. Den nedre
delen av Brandparken är asfalterad men fordonstrafik
ner till stranden har begränsats med granitpolare och
kätting. Parkeringsplatserna på motsatt sida parken
skulle kunna nyttjas för omlastningsbehov.
MJÖLKEKAJEN/
CENTRUMBRYGGAN

Alternativ 2 Badholmen - Brandparken

Länkalternativ 3
En placering av länken till Badholmen i ett mer
centralt läge från Mjölkekajen/Centrumbryggan är
det alternativ som skulle ge den största minskningen
av avståndet mellan Badholmen och centrum, ca 280
m. En länk i detta läge skulle även fysiskt och visuellt
sammanbinda centrumstråket från Galärbacken vidare ut till Badholmen. Uppdelningen av hamnområdet skulle med en länk i detta läge kunna ske med en
större sydvästlig del rymmande fasta småbåtsplatser
samt en koncentration av fiske/havsanknuten
verksamhet till området vid Fiskekajen respektive en
nordostlig hamndel med en mer renodlad inriktning
mot gästhamn och besöksplatser. Om vinkelskillnaden mellan fastlandsstranden och piren på Badhol24

men tas upp genom anordnande av ett bryggdäck
invid land ger även detta möjlighet till att samtliga
bryggor kan läggas i 90 graders vinklar, vilket ger ett
effektivt utnyttjande av vattenområdet. Platsen där
Badholmslänken ansluter till land kommer i detta
centrala läge bli en tydlig och viktig nod i samhället.
Även om Södra hamngatan omvandlas till gårdsgata/
gågata behöver det säkerställas att omlastningstrafik
till de fasta småbåtsplatserna har möjlighet att tas sig
fram samt att korttidsparkering för omlastning finns i
nära anslutning.
MJÖLKEKAJEN/
CENTRUMBRYGGAN

Alternativ 3 Badholmen - Mjölkekajen/Centrumbryggnan

Övriga alternativ
Även ytterligare en placering av en länk till Badholmen i Föreningsgatans förlängning har tidigare år
varit på tal. I arbetet med planprogrammet har valet
gjorts att inte fortsatt överväga detta alternativ, bl.a.
då det löper över befintlig bebyggelse och att det
skulle kräva att denna rivs.
Ett stort antal fasta småbåtplatser skulle kunna
tillskapas i anslutning till den befintliga småbåtshamnen, exempelvis genom att göra en vågbrytande
brygglänk från Badholmen till Gudmundsskäret. Ett
stort antal nya fasta småbåtplatser med utgångspunkt från Badholmen eller södra delen av Fjällbackas
hamnområde skulle dock öka trafikmängden och
parkeringsbehovet i denna redan trånga och hårt
belastade centrala del av samhället. En alltför stor
hamnanläggning kan även bli mycket dominerande
och därigenom påverka upplevelsen av Fjällbackas
riksintresseskyddade kulturmiljö och landskapliga
helhetsvärden.
Ett stort antal båtplatser skulle också kunna tillskapas vid anläggning av pontoner mellan Oxnäs och
Gudmundsskäret. Trafikmängd, parkeringsbehov och
kulturmiljö behöver dock utredas närmare.
Flytt av fasta båtplatser
Trafikmässigt bedöms det bättre att lokalisera nya
fasta båtplatser till området vid Richters och Betongbryggan (Källvik) där tillgängligheten med bil
är bättre. En sådan mer nordlig lokalisering av nya
småbåtsplatser ger även en fördelning av den
trafikalstring och de parkeringsbehov som nya båt-
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Avsaknaden av anvisade båtplatser för dagsbesökare i
centralt läge bör även lösas med en anslutning till det
nya bryggdäcket och hamnkontoret. Det underlättar
för besökarna att hitta rätt samt för gästhamnsansvariga att ta ut eventuell avgift för dessa korttidsplatser.

Trafiksituation och vistelsekvalitét
För att förbättra den under högsäsongen ansträngda
trafiksituationen samt öka vistelsekvalitéerna för bofasta och besökare i centrum förslås att Norra hamngatan
(från Stora Kajen), Galärbacken och Södra hamngatan
(från Ingrid Bergmans Torg till Föreningsgatan) görs
om till gångfartsområde. Detta innebär att gång- och
cykel trafiken skall prioriteras framför fordonstrafik.
Utformningen av gatan och anslutande områden bör
därför vara anpassat i första hand för gång-/cykeltrafik
men samtidigt ha en bra tillgänglighet för behovstrafik, d.v.s. för sophämtning, varutransporter, boende,
handikappade, omlastingstrafik till fasta båtplatser
etc.) . Detta bör beaktas vid successiva förändringsarbeten längs gatan. Under högsäsongen kan det vara
lämpligt att låta dessa gator vara renodlade gågator
(frånsett ovan nämnd behovstrafik). Under resterande
delar av året kan gatan vara öppen för övrig genomfartstrafik, vilket en utformning som gångfartsområde
medger. En utformning som gångfartsområde kan rätt
utförd även stärka Fjällbacka identitet som pittoreskt
kustsamhälle med välbevarad kulturmiljö samtidigt
som tillgängligheten kan öka för den fordonstrafik som
är i störst behov av att komma fram.

Flytt av Alleneboden
Alleneboden, Fjällbacka äldsta sjöbod, har idag en
perifer plats invid befintlig pir till Badholmen. En flytt
av Alleneboden till ett mer centralt läge, förslagsvis
i anslutning till en eventuell ny ”Fjällbacka brygga”
skulle vara ett bättre sätt att ta till vara dess kulturvärden. Samtidigt skulle det frigöra en bra avskild
plats där behovet av fasta handikappsanpassade båtplatser i direkt anslutning till handikappsplatser för bil
Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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En flytt av sophantering, spilloljetank samt handikappsplats från Fiskekajen minskar utrymmeskonflikterna vid kajen samt bidrar till att utvecklingsbehov för
fisket och sjöräddningen lättare bör kunna tillgodoses. Det kan dock övervägas om Sjöräddningen
på sikt får en bättre lokalisering i den nya Turism- och
servicehamnen samt om man kan utöka antalet båtplatser för Sjöräddningen.

MÅL OCH VISIONER

Flytt av service- och turistinriktade funktioner
Vidare föreslås att alla mer service- och turistinriktade
funktioner och verksamheter som är i behov av större
utrymmen samt en bättre tillgänglighet med bil och
lastbil/buss på sikt lokaliseras till en ny Turism- och
servicehamn vid Stora Kajen. T.ex. bör funktioner som
sop-/avfallshantering, sjömack, platser för tur-/charterbåtar, reserverade platser för handlande öbor etc. rymmas i Turism- och servicehamnen. Sophantering för
gästhamnens behov behöver dock av servicepraktiska
skäl även i fortsättningen vara lokaliserad i anslutning
till gästhamnen.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Ny bryggpromenad
Utrymmet på land är idag begränsat samtidigt som
den geotekniska utredningen som pågår pekar på
ett behov av stabilitetsåtgärder genom motfyllander
i vattnet. Detta kan komma att minska vattendjupet
intill Mjölkekajen/Centrumbryggan och redan idag
skyltas det om att stenar begränsar vattendjupet.
Kombinationen av begränsningarna i vattendjupet
och det idag begränsade utrymmet på land i dessa
centrala delar motiverar att en byggnation av ett
större bryggdäck i samband med de geotekniska
åtgärderna bör övervägas. Ett större bryggdäck, en
”Fjällbacka brygga”, i kombination med en ny länk till
Badholmen skulle kunna ge Fjällbacka en centralt lokaliserad bryggpromenad, vilket saknas idag. Möjligheten att tillskapa byggrätt för en gemensam byggnad för funktioner som turistinformation, hamnkontor
och gästhamnservice samt eventuellt även byggrätter för småskalig turistinriktad handel/servering bör
prövas i samband med planering och projektering av
bryggdäcket.

och per-mobilgarage skulle kunna lösas.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

platser genererar mellan norra respektive södra sidan
av centrum. Därmed riskerar inte de nya båtplatserna
att i samma utsträckning bidra till ökad trafik-/
parkeringsbelasting i centrum. I planprogramsförslaget redovisas även att den yttre flytbryggssektionen i
hamnen tas bort och att de fasta småbåtplatserna
flyttas till en ny småbåtshamn i Källvik, där tillgängligheten med bil är bättre. Samtidigt frigörs en bättre
möjlighet till utblickar mot den öppna horisonten
från Fjällbackas centrum vid torget/centrumbryggan.
Detta bedöms vara viktigt då långa sträckor i strandområdena i Fjällbacka är avskärmade av befintlig
bebyggelse. Att förbättra utblickarna i de viktigaste
mest besökta delarna bedöms även kunna stärka ett
av Fjällbackas viktigaste värden som besöksmål, d.v.s.
kopplingen mellan skärgård/hav och land. Antalet
gästhamnsplatser bedöms ändå öka med ca 100
platser samtidigt som gästhamnsplatser inte lika
påtagligt bidrar till ökad biltrafik och parkeringsbehov
som fasta båtplatser.

Kråkholmen så att denna blir tillgänglig för rekreation och bad samtidigt som nya båtplatser tillskapas.
En utveckling av hamnanläggningen i riktning mot
Kråkholmen bör studeras vidare med avseende på
landskapsbildsskydd, strandskydd, riksintresse för
naturvården och friluftsliv mm.

Utvecklingsmöjligheter
- norra delen
Området runt Stora Kajen, Richters (f.d. konservfabriken), reningsverket inklusive skyddsavståndsområden och den numera öde byggnaden för f.d. restaurang Badis står idag som relativt outnyttjade resurser.
Området utgör idag ingen tydlig målpunkt, men det
havs- och centrumnära läget i den nationellt välkända
orten och varumärket Fjällbacka gör att området har
stor potential att på sikt utvecklas med verksamheter
som gör det till ett nytt besöksmål.

Längre norr ut i Källvik äger kommunen några markområden mellan havet och väg 163. Dessa lucktomter
står idag obebyggda, vilket gör att det från väg 163
finns förhållandevis öppna utblickar mot skärgården,
tillskillnad från den mer slutna miljöerna i de centrala
Fjällbacka. Markområden utgör samtidigt värdefulla
resurser för eventuell sjöbodsbebyggelse.

Källvik
I södra delen av Källvik har idag tre olika fiskare sina
fasta båtplatser samt sjöbodar, även Valöns vandrarhem har sin landanknytning här. THT AB hyr idag ut
ca 12 fasta småbåtsplaster vid Betongbryggan i Källvik. Innanför sjöbodsbebyggelsen vid Betongbryggans fäste mot land finns idag även ca 8 parkeringsplatser. THT AB har även uttryckt önskemål om att
utveckla fler fasta småbåtsplatser från den befintliga
betongbryggan i en vinkling mot norr. En annan idé
som framförts är att utveckling sker i en gemensam
lösning med eventuell utveckling av båtplatser vid
Richters.

I Källviksområdet har en geoteknisk utredning genomförts som visar att det råder otillfredsställande
stabilitetsförhållanden inom hela det undersökta
området. För att undvika att ny bebyggelse tillkommer innan åtgärder vidtagits har gällande plan för
området upphävts. Kommunen har sökt och beviljats
bidrag för att åtgärda stabilitetsförhållandena.
Richters (f.d. konservfabriken) samt
vattenområdet norr om Stora Kajen
Nuvarande ägarna till Richters arrenderar vattenområdet utanför Richters som småbåtshamn. I nuläget
finns en större modell av betongflytbrygga med
platser för lite större fritidsbåtar. Önskemål/idéer finns

Ytterligare en idé som påtalats under åren är möjligheten att förlänga betongbryggan ända ut till

Utvecklingsmöjligheter- norra delen.

SKÄRET

KÄLLVIK
KRÅKHOLMEN
BETONGBRYGGAN

RENINGSVERKET
KVARNBERGET
BADIS
STORA KAJEN

TANKBRYGGAN
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BUSSPLANEN

INLEDNING
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Richters (fd konservfabriken)

Kajområdet är ett av få områden där det finns förhållandevis god tillgänglighet med bil och buss ner till
vattnet. Kajen fyller därmed en viktig roll för allmänhetens tillgänglighet till havet, inte minst vad det
gäller möjligheten till omlastning av varor, material,
bagage och personer. Kajen disponeras och ägs av
THT AB och har under en längre tid varit i akut behov
av stora reparationsåtgärder eller alternativt rivning
och ombyggnation. På grund av rasrisk, och i väntan
på en strategi för dess framtida användning, nyttjas
kajen inte speciellt effektivt. Sommartid används
kajen bl.a. till extra gästhamnsplatser och för uppställning av tillfälliga offentliga toaletter.

inriktning på framtida användning av området. Att på
nytt göra kajområdet fullt användbart är avgörande
för utveckling av Fjällbackas hamnområde men är
samtidigt förknippat med stora kostnader. I anslutning till kajen disponerar kommunen marken och här
finns 33 parkeringsplatser (varav 2 är handikappsplatser). På andra sidan vägen, nedanför bergskanten
vid Badis, finns kommunalt ägd mark som idag är
planlagd som parkmark. Det finns en möjlighet att
tillskapa nya byggrätter i samband med utvecklingen
av Badis, Richters och ombyggnaden av kajen, men
detta kräver då en planändring.

Det har länge pågått diskussioner om hur kajområdet kan nyttjas på bästa sätt och ett av syftena med
planprogrammet är att ange lämplig övergripande

Det faktum att reningsverket avvecklas öppnar upp
för nya möjligheter. Bl.a. har önskemål om att se över
möjligheten för bostäder på Kvarnberget (kommunal
mark), ovanför reningsverket mot Badis, diskuterats.

Vidvinkelvy vid Källvik. Tv. syns Richters gula byggnad och centralt i bilden befintlig betongbrygga samt sjöbodsbebyggelse i Källvik.
Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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Området vid Stora kajen
De i övrigt mycket begränsade land- och vattenutrymmena i centrala Fjällbacka gör de öppna ytorna i
området runt kajen till mycket strategiskt viktigt för
Fjällbackas framtid. Att området runt kajen bidrar till
att lösa trängselproblemen i centrum och i det befintliga hamnområdet är avgörande för en långsiktigt bra
utveckling av Fjällbacka och dess hamnområde.

Reningsverket kommer att avvecklas omkring år 2015.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

Reningsverket
Reningsverket är planerat att avvecklas omkring år
2015, då Fjällbacka istället kopplas upp på det nya
reningsverket vid Bodalen. I och med avvecklingen
försvinner behovet av skyddsavstånd som idag begränsar utvecklingsmöjligheterna i området.

FÖRUTSÄTTNINGAR

från nuvarande ägarna till Richters om att utveckla
området vid Richters, Stora Kajen och Badis till ett
nytt besöksmål med turistisk inriktning; innehållande
utökning av hamnen för större fritidsbåtar, nya pirer/
bryggor med byggrätter för bl.a. restaurang/handel/
bad, hamn för gästande fartyg, korttidsplatser för
öbor, dansbana, saltvattenakvarium för havskräftor,
Ingrid Bergman museum, hotell/boende samt logistikcentrum med buss, skärgårdsbåtar, sjöräddning,
sophantering, parkering etc. I Richtersbyggnaden
hyrs idag lokaler ut till bl.a. en kapellmakare/segelreparatör och en syateljé.

Det finns också ett påtalat kommersiellt intresse för
att utveckla fastigheterna vid Badis och Richters vilket
gör att en helhetslösning för området bör sökas, där
åtgärderna för kajen innefattas. Att utveckla bostäder
på Kvarnberget ovanför reningsverket har dock inte
stöd i FÖP Fjällbacka (2004). De ändrade förutsättningarna som avvecklingen av reningsverket ger gör
att det ändå skulle kunna prövas. Kommunen äger
den aktuella marken på Kvarnberget. Försäljningen av
bostäder kan även skapa finansiella förutsättningar
för en ombyggnation av kajen, vilket är den enskilt
viktigaste nyckeln till utvecklingen av de övriga
hamnområdena i Fjällbacka.

Badis
Den för Fjällbacka karaktäristiska restaurangbyggnaden Badis står sedan ett antal år oanvänd och byggnadens dåliga skick gör att den sannolikt inte går att
rädda. Nuvarande ägare har utryckt en vilja om att få
till stånd en planändring för att kunna utveckla fastigheten mot kontors-/lägenhetshotell och boende.
Gällande plan anger markanvändningen för området
till allmänändamål. Badis utgörs av en modern byggnad och en omvandling kan därför ses som mindre
radikalt än liknande förändringar i övrig kulturmiljöbebyggelse.

Då reningsverket delvis ligger insprängt i berget
finns även möjlighet att nyttja bergrummet för annat
ändamål. Parkeringsgarage respektive anläggning för
levande kräfthantering kopplat till upplevelseturism
och bryggrestaurang är två förslag på användning av
bergrummet som påtalats.

Vidvinkel vy över Richters, Stora Kajen och Badis från sjösidan.

Vidvinkel vy över Stora Kajen.

28

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING

Utöver själva disponeringen av hamnområden och
hamnfunktioner finns även behov av andra åtgärder
för att trygga en långsiktigt bra utveckling för Fjällbacka som bostadsort och besöksmål.
Tillgänglighet
Människors möjlighet att delta i samhället påverkas
av hur gator, torg och publika lokaler är utformade.
Båt- och parkeringsplats för funktionshindrade
ska tillgodoses vid nya anläggningar. Båtplats för
funktionshindrade bör reserveras i kommande
detaljplaner. Bra sittplatser bör anordnas samt tillgänglighetsanpassning ske på bryggpromenaden, vid
samtliga målpunkter samt längs gångstråken emellan
dessa.
Parkering och trafiksituation
Parkering
Utveckling och nybyggnation inom området kommer
att i olika grad ge upphov till ett ökat parkeringsbehov. Antalet parkeringsplatser inom centrala
Fjällbacka bör inte minska i förhållandet till behovet.

INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR

Ytterligare en lösning kan vara att nyttja parkeringen
på bussplanen mer effektivt. Exempelvis genom en
rivning av befintliga hus och eventuell flytt av busshållplatsen samt återvinningsstation, vilket skulle
kunna ge ca 60-tal fler p-platser, d.v.s. totalt upp mot
130 p-platser. Ett annat alternativ att överväga är
anläggande av ett parkeringsdäck i exempelvis två
våningar vilket uppskattningsvis skulle kunna ge upp
mot 200 p-platser). Parkeringsdäcket bör vintertid
kunna användas för båtförvaring samt utformas så
att det även kan inrymma byggrätt för exempelvis
handel.

MÅL OCH VISIONER

Badholmen blir den attraktiva rekreationsplatsen,
Stora Kajen/Fjällbacka Kaj blir noden för service,
logistik och turismverksamhet, den nya Badholmslänken det som binder samman centrum med gästhamn och rekreationsplatsen samt tillsammans med
det nya centrala bryggdäcket bildar Fjällbackas nya
bryggpromenad. Bryggdäcket/(”Fjällbacka bryggan”)
och Ingrid Bergmans Torg blir platsen där stråken
från dessa målpunkter binds samman och blir därför
den naturliga mötesplatsen i samhällets hjärta och
ett viktigt informationstorg. En portal till Kungsklyftan kan länka samman centrumstråket med de unika
naturupplevelserna som går att få i Kungsklyftan och
på Vetteberget.

För de nya behoven som tillskapas behöver det övervägas om det finns möjlighet att lösa dessa parkeringsbehov genom utsprängning av nytt bergrum för
parkering i Kvarnberget. En annan lösning kan vara
att fylla ut eller bygga ut den nya kajen med en sådan
bärighet och storlek att det möjliggör en parkering.
Utanför en sådan parkeringsyta kan exempelvis nya
byggrätter tillskapas samtidigt som den ena sidan
hålls öppen för större båtar.

Infartsparkering
Parkeringsbehoven som uppstår vid en utveckling
i norra området bedöms inte kunna lösas enbart
med infartsparkering. Behov finns dock redan idag
av att bygga ut infartsparkeringar. Detaljplanen vid
Sumpan/Fjällbackaservice bör ändras för att medge
utökning av befintlig infarts parkering. Ca 100 p-platser bedöms kunna tillskapas här. Gällande detaljplan
för Fjällbackaservice medger att ytterligare ca 34 pplatser kan byggas, denna möjlighet bör utnyttjas. En
möjlighet som kan övervägas och studeras vidare är
att bygga ut en ny infartsparkering i Sälvik mellan Sälviksvägen och Föreningsgatan med infart från Smedgatan. Den öppna ytan mellan befintliga bostadshus skulle uppskattningsvis kunna rymma ca 50-60
p-platser utan att hela ytan behöver tas i anspråk med
hänsyn till befintlig bebyggelse.
För de fasta småbåtsplatserna kan ett tillskapande av
fler infartsparkeringar i kombination med fler korttidsplatser för omlastning vara en godtagbar lösning.
Gång- och cykeltrafik
Norra hamngatan (från Stora Kajen), Galärbacken
och Södra hamngatan (från Ingrid Bergmans Torg
till Föreningsgatan) görs om till gångfartsområde.
Utformningen av gatan och anslutande områden bör
i första hand vara anpassad för gång och cykeltrafik
men samtidigt har bra tillgänglighet för behovstrafik,
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UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Övergripande struktur
En stor del av Fjällbackas identitet vilar i dess småskaliga kulturmiljöer samt i närheten till havet och
möjligheten till utblickar mot skärgården. Dessa
värden är även befästa i lag genom bl.a. riksintresse
för kulturmiljövården som berör stora delar av
Fjällbacka samt landskapsbildskydd som omfattar
Fjällbackas skärgårdsområden i princip ända in till
stranden. Vid avgränsningen av de nya hamnområdena har dessa förutsättningar i kombination
med möjligheten att anordna parkeringsplatser varit
vägledande. Ett öppet vattenområde föreslås därför
avgränsa hamnområdena västerut så att de öppna
utblickarna mot skärgården bibehålls från bl.a. väg
163. Omstruktureringen av hamnen föreslås ske så att
den förstärker tillgängligheten, kvalitén och sambandet mellan de viktiga målpunkterna.

I samband med detaljplaneläggning och byggnation
av området bör ambitionen vara att det nytillskapas
minst det antalet p-platser inom centrala Fjällbacka
(inom ca 500 m gångavstånd) som eventuell nybyggnation ger behov av .

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

REKOMMENDATIONER

dvs sophämtning, varutransporter, boende, funktionshindrade, omlastningstrafik till fasta båtplatser
etc. Gång- och cykel trafiken skall prioriteras framför
fordonstrafik.
Ny gång- och cykelväg föreslås längs med Smedsgatan och Föreningsgatan.
Gestaltningsprogram
För underlätta att successiva åtgärder i exempelvis
gatumiljöer, utplacering av sittbänkar och bygglov för
skyltar bidrar till att stärka Fjällbacka och dess unika
kulturmiljöer som helhet bör ett gestaltningsprogram
för utformning och möblering av offentliga miljöer i
centrala Fjällbacka tas fram.
Gestaltningsprogrammet bör ange inriktning för val
av material och design på offentlig möblering och gatumiljöer samt utgå från de kulturhistoriska värdena
och Fjällbackas identitet. Behovet av tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta samt behovet av
bra skyltningsplatser för annonsering och information
bör också redovisas. Kommunens skyltningspolicy
utgör ett viktigt underlag.
Skyltning
Tanums kommun har en skyltpolicy, ”Riktlinjer för
skyltning” (2007), vilken ska vara vägledande för
butiks-/fastighets- och skyltägare. Riktlinjerna ska
också vara vägledande för kommunen när det gäller
bedömning av bygglov och olovlig skyltning.
Kulturmiljöbebyggelse
Nya detaljplaner med bevarandebestämmelser för
kulturmiljöbebyggelsen bör tas fram för de centrala delarna av Fjällbacka. Detta för att undvika att
successiva förändringar i bebyggelsen urholkar de
kulturmiljöhistoriska helhetsvärdena, vilka har stor
betydelse och för Fjällbackas identitet och värde som
besöksmål.
Sjöbodar och bryggor
Kommunens sjöbodspolicy samt rekommendationerna i FÖP Fjällbacka (2004) ska gälla för sjöbodsbebyggelsen. Pålade bryggor föredras.
Barnperspektiv
Ytor för lek och rekreation redovisas på Badholmen
och vid centrumparken. Säkerheten i trafikmiljön ska
säkerställas och gång och cykelvägar prioriteras framför fordonstrafik vilket skapar en tryggare trafikmiljö
för barn och unga.
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STORA KAJEN/RICHTERS/BADIS:
Centrumområde
Centrumområde vid hamnen som idag
innehåller handel, verksamheter och bostäder. Områdets karaktär med magasinen vid
vattnet och den äldre bebyggelsen vid berget
bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet
inom området och särskilt vid vattnet skall
prioriteras. Se även FÖP (R12). Verksamheter
och handel ska prioriteras före boende särskilt
i områdena nära vattnet och byggnadernas
nedre plan.

KRÅKHOLMEN:

INLEDNING

KVARNBERGET-BUSSPLANEN:

Utredningsområde
Utveckling av hamnanläggning/brygglänk

Parkeringsplatser
Parkering genom ny insprängning i
Kvarnberget bör utredas/övervägas,
alternativt nytt parkeringsdäck vid
bussplanen övervägas. Parkeringsutrymmena bör kunna användas för
båtuppställning vintertid. Parkeringsdäck vid bussplanen kan eventuellt
även inrymma byggrätt för ex. handel.
Parkering genom utfyllnad vid kajen
kan övervägas som alternativ lösning.

MÅL OCH VISIONER

KVARNBERGET:
Utredningsområde för bostäder

TANKBRYGGAN:
Havsanknuten
verksamhet

Ny länk till Badholmen

INGRID BERGMANS
TORG: Båtplatser för
dagsbesökare

GUDMUNDSSKÄRET:
Utredningsområde
Pontoner mellan Gudmundsskäret och Oxnäs

TANKBRYGGAN

Handikapplats (gäst)

Plats för
uthyrningsbåtar

Nytt hamninlopp
Vågbrytare behöver anläggas

Strandområde med
sjöbodar. Se FÖP (R19)

SÖDRA - NORRA HAMNGATAN OCH
GALÄRBACKEN: Gångfartsområde/Gågata

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

BADHOLMEN: Rekreationsområde
Rekreationsområde där allmänhetens
tillgänglighet skall prioriteras. Badplatsen
bör förbättras, med t. ex. anläggande av
soldäck samt åskådarplats för segeltävlingar. Ordnad grillplats bör anläggas.
Befintlig verksamhet bör kunna utvecklas,
kallbadhus anläggas samt mindre servering eventuellt kunna medges. Den öppna
gräsytan bör i huvudsak bibehållas.

Gång- och cykeltrafiken skall prioriteras
framför fordonstrafik. Utformningen av gatan
och anslutande områden bör vara anpassad i första hand för gång-/cykeltrafik men
samtidigt ha bra tillgänglighet för behovstrafik,
d.v.s. sophämtning, varutransporter, boende,
funktionshindrade, omlastningstrafik till
fastbåtplatser etc. Korttidsparkering för bl. a.
omlastning behöver anordnas för behovstrafik
inom området.

MJÖLKEKAJEN/CENTRUMBRYGGAN

Öppet strandområde. Se

FÖP (R18)
Strandpromenad
Passage för strandpromenad bör
underlättas genom t. ex. anläggande av en trapp över bergsknallen.

FISKEKAJEN: Fiske/Havsanknuten verksamhet

Centrum/Turism/Hamn
Möjligheten till nytt bryggdäck (en Fjällbacka
brygga) där vattendjupet sänks p.g.a. motfyllnader
i samband med stabilitetsåtgärder bör övervägas. I
området bör rymmas byggrätt för turistinformation,
hamnkontor, gästhamnsservice samt ev. turistinriktad handel/servering. En bra ordnad plats för
annonsering och informationsskyltning bör finnas.

BRANDPARKEN-INGRID BERGMANS TORG:

Strandpromenad bör anläggas.

Park
Bra sittmöjligheter bör finnas. I parken vid Ingrid Bergmans Torg bör lekplatsen kunna utvecklas.

VETTEBERGET
Gång-/cykelväg (föreslagen)
Gång-/cykelväg (befintlig)

KARTA TILL PROGRAM
för FJÄLLBACKA
FJÄLLBACKA HAMNOMRÅDE
TANUMS KOMMUN

2011-04-20
(reviderad 2011-05-10)
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FÖRUTSÄTTNINGAR

RENINGSVERKET: Havs- och
turismanknuten verksamhet
I bergrummet som frigörs vid
reningsverkets avveckling bör en
användning som gynnar havseller turismanknuten verksamhet
prioriteras.
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REKOMMENDATIONSKARTA

Strandområde med
sjöbodar. Se FÖP (R19)

Rekommendationer
- södra delen.

Visioner

Ny länk till Badholmen – hamnens ryggrad och en
förlängning av centrumstråket
En ny länk till Badholmen från centrum föreslås med
utgångspunkt från bryggdäck i centrum. Exempelvis
kan detta ske med bredare/stabilare typer av flytpontoner. Alternativet med en ny länk från Mjölkekajen/
Centrumbryggan är det som redovisas som huvudalternativ i detta planprogram. Stadsbyggnadsmässigt
är det detta alternativ det som bedöms ge de mest
positiva effekterna för Fjällbacka som helhet samt
bäst bidra till en tydlig hamnstruktur genom en uppdelning i en del med besöks-/gästhamnsdel och en
del med fasta platser för småbåtar och fiske. Den plats
där den nya föreslagna länken till Badholmen ansluter
till land kommer att bli en betydelsefull nod. Där sammanstrålar de viktigaste gångstråken i Fjällbacka med
målpunkter som Badholmen, gästhamnen, Kungsklyftan samt kulturmiljöerna och butikerna/restauranger
i centrum.
Placeringen av bryggdäcket och Badholmslänken
i anslutning till Ingrid Bergmans Torg kan stärka
platsens karaktär som en naturlig mötesplats. Möjligheten att tillskapa byggrätter för en gemensam
byggnad för funktioner som turistinformation,
hamnkontor och gästhamnservice samt eventuellt
även byggrätter för småskalig turistinriktad handel/
servering bör prövas i samband med planering och
projektering av bryggdäcket.
Viktig att beakta blir bl.a. frågor kopplade till genomströmning och vattenkvalitet samt påfrestningar vid
islossning etc. Den nya Badholmslänken bör också
anpassas i bredd så att den kan fungera både som
gångstråk och angörningsbrygga utan att konflikter
uppkommer. Vinkeln på Badholmslänken föreslås att
vridas så att den kommer 90 grader mot bryggor och
pir på Badholmen för att uppnå ett effektivt nyttjande
av vattenutrymmet.
Gästhamnen lokaliseras på centrumsidan om den nya
länken och de fasta båtplatserna till Badholmssidan,
vilket ger en tydlig och funktionell struktur på hamnen.
De yttre flytbryggssektionerna föreslås flyttas till den
nya småbåtshamnen i Källvik, där tillgängligheten
med bil är bättre. Detta medför att utblicken mot
det öppna havet och kontakten med skärgården blir
bättre inne vid torget och det eventuella nya bryggdäcket (”Fjällbacka bryggan”), vilket stärker Fjällbacka
identitet som kustort.
Ett nytt hamninlopp föreslås öppnas upp i den befintliga piren till Badholmen och vågbrytare anläggs för
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• Få en bättre mer rationell struktur på
hamnen och dess funktioner
• Förbättra förutsättningarna samt
utvecklingsmöjligheterna för fisket samt
övrig havsanknuten verksamhet
• Tillskapa fler gästhamnsplatser
• Tillskapa båtplatser i centralt läge för dagsbesökare
• Minska avståndet och stärka sambandet mellan gästhamnen, samhället och övriga besöksmål
• Göra Badholmen mer tillgänglig
• Beakta behovet av geotekniska åtgärder
• Förbättra parkerings- och trafiksituationen
i centrala Fjällbacka för behovstrafik samt för
gång- och cykeltrafik.

att hindra att sjö går in i hamnen. Fisket och sjöräddningen får därmed en snabbare mer framkomlig väg
in och ut ur hamnen.
Nytt bryggdäck och Ingrid Bergmans Torg – mötesplatsen i skärgårdssamhällets hjärta
På det ställe där det redan idag skyltas om att stenar
begränsar vattendjupet föreslås ett nytt bryggdäck
över motfyllnadsåtgärderna som geotekniken kräver.
Samtidigt föreslås att ett mindre bryggdäck lite norr
om detta. Även här bör vinklarna rätas upp för att
effektivisera ytorna. Tillsammans kan bryggdäcken
bidra till att ett vattentorg mellan bryggdäcken kan
bildas. Detta ger vattnet en tydlig plats i centrum kan
utgöra en lämplig lokalisering av båtplatser för dagsbesökare. Tillsammans med Badholmslänken kan
bryggdäcken och vattentorget bilda en bra sammanhängande bryggpromenad, en ”Fjällbacka brygga”,
där det bl.a. går att sitta ned och se solen gå ner i
nordväst bortom horisont och skärgård.
En bra plats för skyltning och annonsering bör anordnas i anslutning till bryggdäcket och gästhamnen.
Möjlighet för turbåtarna att hämta/lämna passagerare bör bibehållas men turbåtarna får på sikt en bättre
plats vi den nya Turism- och servicehamnen vid Stora
Kajen.
Strandpromenad
Det finns stöd i gällande detaljplan för allmänhetens
tillgänglighet i passagen bakom befintlig sjöbodsrad vid udden mellan Fiskekajen och varvet. En
strandpromenad till Badberget vid Sälvik via udden
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Lekplatsen vid centrumparken bör även kunna utvecklas vidare och fler bra sittplatser kunna iordningställas.

Fiskekajen
Fisket och havsankuten verksamhet föreslås prioriteras i området vid Fiskekajen.

Möjlighet för byggnation vid parken/Järnboden bör
studeras vidare i kommande detaljplanearbete.

Sjöräddningen bör tillsvidare kunna ligga kvar, men
det kan över vägas om de på sikt har en bättre plats i
den nya Turism- och servicehamnen vid Stora Kajen.
Det nya hamninloppet gör det lättare för sjöräddningen och fiskare att ta sig ut. Isbildningsproblemen
kan även tänkas minska om saltvattengenomströmningen ökar.

Gångfartsområde/gågata på Norra-/Södra hamngatan och Galärbacken samt behov av
parkeringslösningar
Utformningen av gatan och anslutande områden bör
följa eventuellt gestaltningsprogram för Fjällbacka
samt i första hand vara anpassat för gång-/cykeltrafik
men samtidigt ha en bra tillgänglighet för behovstrafik, d.v.s. för sophämtning, varutransporter, boende,
handikappade, omlastingstrafik till fastbåtplatser
etc. Detta bör beaktas vid successiva förändringsarbeten längs gatan. Under högsäsongen kan det vara
lämpligt att låta dessa gator vara renodlade gågator
(frånsett ovan nämnd behovstrafik). Under resterande
delar av året kan gatan vara öppen för övrig genomfartstrafik, vilket en utformning som gångfartsområde
medger. Vid utformning av gatan i området mellan
Ingrid Bergmans Torg, bryggorna och lekplatsen i
centrumparken bör det sörjas för att de olika delområdena binds samman till en sammanhängande
helhet samtidigt som en säker trafikmiljö upprätthålls.
Platser för korttidsparkering för bl.a. omlastning behöver finnas/anordnas för behovstrafik inom området
som föreslås blir gångfartsområde/gågata.
Brandparken
Parken bör rustas upp så att platsens karaktär som
park förstärks. Planteringar och bättre sittplatser bör
finnas.

Renodlingen mot fiske/havsanknuten verksamhet
kan frigöra ytor på land, vilket gör att utvecklingsmöjligheterna både på land och i vattnet blir bättre. Möjligheterna att tillskapa byggnader för kontor, förråd
och sanitära utrymmen för fisket och sjöräddningens
behov bör ses över.
Småbåtshamn- Södra hamnen
Handikapplats
Vid den befintliga Badholmspirens fäste föreslås att
ett område avsätts för fasta båtplatser samt att utrymmen på land anpassas för funktionshindrade. För att
frigöra plats på land för per-mobilgarage och handikapplats för bil så föreslås att Alléne-boden flyttas
från sin idag lite perifera placering till ett mer centralt
läge i Fjällbacka, exempelvis vid en ny ”Fjällbacka
brygga”. Utöver anpassade angörningsbryggor kan
även väderskydd behöva anläggas för att underlätta
i- och urstigning.
Fasta småbåtsplatser
I de delar av Södra hamnen som inte upptas av fisket
eller privata små bryggor prioriteras fasta småbåts-
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Sophantering för gästhamnen bör även i fortsättningen finnas i nära anslutning till gästhamnen.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Portal till Kungsklyftan,
Centrumparken/Lekplatsen
Kungsklyftan utgör ett av kommunens och Fjällbackas mest kända besöksmål och varumärken. Det
centrala läget i Fjällbacka gör den avståndsmässigt
lättillgänglig för såväl landväga gäster som gästhamnsbesökare. Trots skyltning upplevs den av
många som svår att hitta in i. En ny portal som länkar
samman området vid parken och Ingrid Bergmans
Torg med Kungsklyftan bör därför övervägas.

Fjällbacka gästhamn
Gästhamnen koncentreras till centrumsidan av den
nya Badholmslänken. Väl avgränsad och samlad enligt förslaget bidrar den till att erbjuda en bra service
till besökarna. Den gör det även lättare att dela upp
besökare efter deras behov samt ökar räddningstjänsten tillgänglighet till gästhamnen genom det sammantaget förkortade avståndet. Ca 100 nya gästplatser kan tillskapas genom en omfördelning av fasta
småbåtsplatser som istället lokaliseras till en ny småbåtshamn vid Källvik. Närmast land och hamnkontoret föreslås lokaliseringen av nya gästplatser anpassas
för funktionshindrade. De nya gästhamnsplatserna
samt gästhamnens förbättrade koppling till centrum,
via den nya Badholmslänken, gör att det blir lättare
för de många gästhamnsbesökarna att ta del av så väl
Badholmen, Kungsklyftan som av gästhamnsservicen
och utbudet av restauranger och butiker, vilket på sikt
kan stärka övrigt näringsliv i Fjällbacka.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

vid varvsområdet bör kunna tillskapas och knytas
samman med stråket som löper från centrum via
Brandparken och Fiskekajen. Dock begränsas den
upplevda tillgängligheten av det trånga utrymmet
bakom sjöbodarna och höjdskillnaderna i bergshällen. En trappa över bergsknallen vid nuvarande pir till
Badholmen och en ordnad sittplats vid den vackra utsikten från udden, i kombination med att en gångstig
anläggs som förbinder udden med Badberget längre
söderut, skulle kunna ge Fjällbacka en bra sammanhängande strandpromenad.

platser.

kunna prövas.

Badholmen
Badholmen föreslås få en fortsatt inriktning som rekreationsområde där allmänhetens tillgänglighet ska
prioriteras. För att göra Badholmen till en plats som är
tillgänglig och attraktiv för barn, unga, föräldrar och
äldre bör fler bättre väderskyddade sittplatser, ordnad
grillplats, lekplats och en krabbmetarbrygga för barn
tillskapas. Badplatsen bör förbättras och t ex förses
med soldäck. Även stenpirens utsida kan med fördel
få ett terrasserat trädäck. En högre del av trädäcket
kan bli åskådarplats för matchrace/segeltävlingar
utanför hamnen. Befintlig verksamhet bör kunna
utvecklas med kallbadhus samt en mindre servering.
Den öppna gräsytan bör i huvudsak bibehållas.

Sjömacken har inget idealiskt läge och bör på sikt
flyttas till ett nytt läge i den nya Turism- och service
hamnen vid Stora Kajen där erforderliga skyddsavstånd lättare kan uppnås.

Tankbryggan
Havsanknuten verksamhet och lossning av fisk bör
prioriteras. Viss utveckling av bryggområdet bör

Varvet
Befintlig varvsverksamhet bör kunna fortgå samt om
möjligt utvecklas. Spolplatta med godkänd reningsanläggning ska finnas där bottenspolning av båtar
sker.
Gudmundsskäret/Oxnäs
Diskussioner har förts om en förbindelse mellan Oxnäs och Gudmundsskäret. En anläggning av pontoner
mellan Oxnäs och Gudmund skall anges som ett utredningsområde för utveckling av nytt hamnändamål
i det fortsatta arbetet med planprogrammet.

REKOMMENDATIONER- södra delen
TANKBRYGGAN:
Havsanknuten
verksamhet

Ny länk till Badholmen
GUDMUNDSSKÄRET:
Utredningsområde
Pontoner mellan Gudmundsskäret och Oxnäs

INGRID BERGMANS
TORG: Båtplatser för
dagsbesökare

TANKBRYGGAN

Handikapplats (gäst)

BADHOLMEN: Rekreationsområde
Rekreationsområde där allmänhetens
tillgänglighet skall prioriteras. Badplatsen
bör förbättras, med t. ex. anläggande av
soldäck samt åskådarplats för segeltävlingar. Ordnad grillplats bör anläggas.
Befintlig verksamhet bör kunna utvecklas,
kallbadhus anläggas samt mindre servering eventuellt kunna medges. Den öppna
gräsytan bör i huvudsak bibehållas.

SÖDRA - NORRA HAMNGATAN OCH
GALÄRBACKEN: Gångfartsområde/Gågata

Plats för
uthyrningsbåtar

Gång- och cykeltrafiken skall prioriteras framför
fordonstrafik. Utformningen av gatan och
anslutande områden bör vara anpassad i första
hand för gång-/cykeltrafik men samtidigt ha bra
tillgänglighet för behovstrafik, d.v.s. sophämtning, varutransporter, boende, funktionshindrade, omlastningstrafik till fastbåtplatser etc.
Korttidsparkering för bl. a. omlastning behöver
anordnas för behovstrafik inom området.

Nytt hamninlopp
Vågbrytare behöver anläggas

Strandområde med
sjöbodar. Se FÖP (R19)
Öppet strandområde. Se

MJÖLKEKAJEN/CENTRUMBRYGGAN

FISKEKAJEN: Fiske/Havs-

Centrum/Turism/Hamn
Möjligheten till nytt bryggdäck (en Fjällbacka
brygga) där vattendjupet sänks p.g.a. motfyllnader
i samband med stabilitetsåtgärder bör övervägas. I
området bör rymmas byggrätt för turistinformation,
hamnkontor, gästhamnsservice samt ev. turistinriktad handel/servering. En bra ordnad plats för
annonsering och informationsskyltning bör finnas.

anknuten verksamhet

BRANDPARKEN-INGRID BERGMANS TORG:

FÖP (R18)
Strandpromenad
Passage för strandpromenad bör
underlättas genom t. ex. anläggande av en trapp över bergsknallen.

Strandpromenad bör anläggas.

Park
Bra sittmöjligheter bör finnas. I parken vid Ingrid Bergmans Torg bör lekplatsen kunna utvecklas.

VETTEBERGET
Gång-/cykelväg (föreslagen)
Gång-/cykelväg (befintlig)

34

Planprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING

INLEDNING

Visioner

I och med att ca 150 fasta kommunala båtplatser
föreslås flyttas från befintligt läge i förlängningen på
Badholmspiren, till förmån för bl.a. fler gästhamnsplatser, fördelas även trafik och parkeringsbehovet
som de fasta småbåtsplatserna ger upphov till i större
utsträckning mellan norra och södra delen av Fjällbacka. Samtidigt kräver det att THT AB får möjlighet
att utveckla minst 150 nya båtplatser i Källviks hamn,
dock bör det sörjas för att ytterligare ett antal nya båtplatser kan tillskapas då ytterligare ca 200 personer
står i kö för en båtplats i Fjällbacka. Utöver tillskapandet av nya kommunala båtplatser bör även utveckling
av privat hamnverksamhet för fritidsbåtar kunna ske
i området. Fasta platser bör även finnas för att ge utrymme att anlägga platser för lite större fritidsbåtar.
Planering och placering av bryggor bör ske samordnat så att den nya hamnen får en bra helhetslösning
där de olika hamndelarna, oavsett ägare, bidrar till att
skapa en trygg funktionell hamn.
Parkeringar som täcker båtplatsernas behov både för
kortare omlastning och för längre uppställning måste
ordnas. Parkeringsbehoven för befintlig havsanknuten verksamhet i Källvik behöver beaktas vid utveckling av den nya småbåtshamnen. Parkeringsbehov
för de fasta platserna bör till viss del kunna lösas med
utbyggnad av infartsparkering i kombination med
anordnande av korttidsparkeringar för omlastning i
anslutning till bryggornas landfäste.

FÖRUTSÄTTNINGAR

• Tillskapa fler fasta småbåtsplatser
• Tillskapa en samordnad hamn för turismanknuten verksamhet, service och logistik
• Utnyttja de möjligheter som avvecklingen
av reningsverket medger

Kråkholmen
Idén om en ny brygglänk ut till Kråkholmen för att
göra ön tillgänglig för rekreation och för att tillskapa
nya båtplatser i skydd av ön har diskuterats under
åren och ånyo framförts under arbetet med
planprogrammet. I planprogrammet redovisas inte
något förslag till ny länk till Kråkholmen. Utveckling
av nya hamnområden vid Källvik föreslås i första hand
ske i anslutning till fastlandet. Om en utbyggnad av
en länk till Kråkholmen i framtiden blir aktuell bör
detta föregås av utredningar bl.a. av dess påverkan på
vattenströmning och dess relation till bl.a. strandskyddsbestämmelserna som berör Kråkholmen.
Richters (f.d. konservfabriken ) samt området norr
om Stora kajen
Utvidgning av centrumområdet med inriktning mot
turism, havsanknuten verksamhet och logistik
För områdena vid Badis samt Richters bedöms den rekommendation som ges för övriga centrumområden
i FÖP Fjällbacka (2004), R12, vara lämplig att förlänga
så att dessa fastigheter samt till viss del även landområdena innanför kajen innefattas.
Allmänhetens tillgänglighet samt turism- och havsanknutna verksamheter samt handel ska prioriteras
framför boende, särskilt i områdena nära vattnet och
byggnadernas nedre plan.
Användning, lokalisering och utformning av byggnader, bryggor och de öppna platserna kommer att påverka Fjällbacka som helhet och bör avgöras genom
en samordnad detaljplaneläggning av området.
Områdets stora strategiska värde, de stora utvecklingsintressen och behov som finns och det exponerade läget inom riksintresse för kulturmiljövården gör
att disposition och utformning av området, byggnader och bryggor måste tillmätas stor vikt. En arkitekttävling bör därför övervägas som ett inledande skede
på detaljplaneläggning av området.
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Källvik
Småbåtshamn
Vad det gäller tillskapandet av nya båtplatser så
har området vid Betongbryggan i Källvik en bättre
tillgänglighet för bil än de mer centrala delarna av
Fjällbacka. Därför bedöms det som mer lämpligt att
medge en utbyggnad av fasta småbåtsplatser i detta
läge, eftersom fasta båtplatser alstrar en viss trafik
samt ställer krav på att parkering anordnas. Närheten
mellan området vid Källvik och väg 163 påbjuder
heller inte att trafik till hamnområdet sker genom de
trånga gaturummen i centrum.

• Utveckla området till ett nytt besöksmål/
målpunkt i Fjällbacka

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Inriktning för utveckling av området vid Stora kajen,
Richters, Betongbryggan (Källvik), Badis och Reningsverket är en avgörande nyckel till Fjällbackas utveckling. En viktigt faktor i planprogrammet är därför att
identifiera vilka samhälls-/hamnfunktioner som bör
rymmas i en utveckling av området vid Stora Kajen.
Eftersom möjligheterna att komma ner till vattnet
med bil, buss och lastbil är mycket begränsade i
övriga delar av Fjällbacka så bedöms det viktigt att
hamnfunktioner och verksamheter som kräver en
sådan tillgänglighet samt allmänhetens tillgänglighet,
prioriteras i kajområdet.

• Skapa förutsättningar för en renovering av
kajen och en utveckling av hela området som
gynnar Fjällbacka nu och på längre sikt

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

Rekommendationer
- norra delen.

Reningsverket
För bergsutrymmet som kommer att frigöras i och
med avvecklingen av reningsverket finns idéer om att
använda det antingen som parkering eller för levande
kräfthantering. De befintliga utrymmena i berget
är relativt begränsade och rymmer inte något större
antal parkeringar (uppskattningsvis ca 22 st förutsatt
vissa ytterligare sprängningsåtgärder). Parkeringsbehovet är stort samtidigt som fisket är intimt förknippat med Fjällbackas identitet som ort och den
levande kräfthanteringen är en viktig och växande
verksamhet för fiskarna. En användning som bäst
gynnar havs- eller turismanknuten verksamhet bör
prioriteras.
Området vid Stora kajen
För att förbättra trängselproblemen i det befintliga
hamnområdet samt förbättra förutsättningarna för
verksamheterna i hamnen och möjligheten att erbjuda en bra service till besökande och bofasta föreslås
användningen av kajen samt vattenområdet utanför
att inriktas i huvudsak mot turism, service samt funktioner som kräver bra logistiska förutsättningar. Inom
området bör bl.a. rymmas funktioner som samordnad
sophantering för öbor/öbaseradeverksamheter, sjömack, spilloljetank/miljöbod, tömningsanlägning för
båttoaletter, omlastningsplats för passagerare, varor
och material etc. En betydande del av de som besöker Fjällbacka kommer landvägen, därför bör även
möjligheten att ta sig till och från kajområdet med
turist-/charterbussar på ett trafiksäkert sätt beaktas
vid utformning/planläggning av området vid kajen
och närliggande områden vid Richters och Badis.
Kajen har idag ett mycket utsatt läge för väder och sjö,
vilket behöver lösas med t.ex. vågbrytande bryggor
om den skall kunna fungera som turism- och servicehamn. Ombyggnation av kajen och anläggande av
nya bryggor bör även ske på ett sådant sätt att höjd
och friutrymmen på land och vatten anpassas för
olika behov och båtstorlekar, d.v.s. så att det även fortsättningsvis finns möjlighet att lägga till med fartyg/
större skutor samtidigt som det finns goda förutsättningar till omlastning även från mindre båtar.
De funktioner som behöver rymmas i Turism- och servicehamnen är:
• Samordnad och anpassad omlastningsplats för öbor
och öbaserad-/havsanknuten verksamhet. Bryggor
och intilliggande landutrymmen ska vara utformade
så att medger bra möjligheter till av- och omlastning
mellan bil/släpvagn/buss/lastbil och båt för både
personer, varor och material. Detta kräver att delat av
den nya kajen eller anslutande bryggor görs lägre än
nuvarande kaj.
• Reserverade båtplatser för handlande öbor
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• Fasta båtplatser för turbåtar, öbaserade- och havsanknutna verksamheter där bra möjlighet finns för att
genomföra servicearbeten, oljebyte, städning, sophantering etc.
• Plats för kontors-/servicebyggnad för turbåtar, öbaserade-/havsankutnaverksamheter.
• Vid utveckling av Turism- och servicehamnen bör
möjligheten att Sjöräddning på sikt kan flyttas hit beaktas. Idag är Sjöräddningen i behov av fasta båtplatser för 2 båtar + skoter samt utrymmen på land för bl.a.
förråd, omklädning, /WC/dusch och kontor.
• Plats för stora skutor (t.ex. ”Göteborg” på ca 60 x 11m
inkl bogspröt x knappt 6m djupgång). Detta kräver
bl.a. att tillräckliga manöverytor finns, att kaj-/brygglängder finns tillgängliga samt att höjden på kajen/
bryggan inte är för låg.
• Plats för turist-/charterbussar samt att trafiksäkert ta
sig till och från kajområdet för att lämna/hämta passagerare. Plats bör även finnas tillgänglig för omlastning
av personer och packning till fritidsbåtar.
• Samordnad sophantering (öbor och öbaserade verksamheter)
• Avfallshantering/miljöbod (för hamnen)
• Spilloljetank (idag vid Fiskekajen)
• Tömningsanläggning för båttoaletter
• Sjömack. Skyddsavståndet bör vara 100 meter till bebyggelse. En riskanalys och bedömning behöver göras
om avståndet är mindre än så. De ska också utformas
på en betongbrygga som minskar risken för utsläpp i
vattnet
• Byggnad för offentliga toaletter
• Plats för utrymmeskrävande arrangemang bör finnas.
Exempelvis mässor, bryggdans, teater etc. Större musikkonserter eller liknande bör lokaliseras till en plats
där risken för störningar med befintlig bebyggelse är
mindre, t.ex. vid fotbollsplanen vid Slänten i Fjällbacka.
Utredningsområde för bostäder på Kvarnberget
När reningsverket avvecklas omkring år 2015 öppnas
möjligheten att pröva förutsättningarna till att bygga
bostäder på Kvarnberget ovanför verket. Området för
bostadsbebyggelse föreslås i första hand avgränsas till
den lite lägre bergsklacken ovan för reningsverket. Placering och utformning av bebyggelsen samt lämpliga
lösningar på tillfartsväg och parkeringar bör studeras i
en samordnad detaljplaneläggning med övrig utveck-
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INLEDNING

ling inom området Stora Kajen, Badis, Richters och ny
småbåtshamn i Källvik.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

MÅL OCH VISIONER

FÖRUTSÄTTNINGAR

Badis
Platsen är ur ett allmänt perspektiv unik och den
markanvändning som i framtiden kommer att tillåtas
samt utformningen av en ny byggnad kommer att få
stor betydelse för Fjällbacka. Användning och arkitektonisk utformning av eventuella nya byggnader är
mycket viktig.

REKOMMENDATIONER- norra delen
Strandområde med
sjöbodar. Se FÖP (R19)

RENINGSVERKET: Havs- och
turismanknuten verksamhet
I bergrummet som frigörs vid
reningsverkets avveckling bör en
användning som gynnar havseller turismanknuten verksamhet
prioriteras.

STORA KAJEN/RICHTERS/BADIS:

KVARNBERGET-BUSSPLANEN:

KRÅKHOLMEN:
Utredningsområde
Utveckling av hamnanläggning/brygglänk

Parkeringsplatser
Parkering genom ny insprängning i
Kvarnberget bör utredas/övervägas,
alternativt nytt parkeringsdäck vid
bussplanen övervägas. Parkeringsutrymmena bör kunna användas för
båtuppställning vintertid. Parkeringsdäck vid bussplanen kan eventuellt
även inrymma byggrätt för ex. handel.
Parkering genom utfyllnad vid kajen
kan övervägas som alternativ lösning.

KVARNBERGET:
Utredningsområde för bostäder

TANKBRYGGAN:
Havsanknuten
verksamhet

TANKBRYGGAN
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Centrumområde
Centrumområde vid hamnen som idag
innehåller handel, verksamheter och bostäder. Områdets karaktär med magasinen vid
vattnet och den äldre bebyggelsen vid berget
bör bevaras. Allmänhetens tillgänglighet
inom området och särskilt vid vattnet skall
prioriteras. Se även FÖP (R12). Verksamheter
och handel ska prioriteras före boende särskilt
i områdena nära vattnet och byggnadernas
nedre plan.

FORTSATT ARBETE
Planering
Tanums kommun behöver en tydlig strategi för hur
det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detta planprogram
är ett första steg i att ta fram och förankra en sådan
strategi.
Kommunen kan som mark- och vattenägare driva en
utvecklingsprocess i områdena. Kommunen kan även
söka statligt bidrag för att utreda och åtgärda stabilitetsproblem. Stabilitetsförhållandena och val av åtgärder för att avhjälpa stabilitetsproblem är avgörande
för övrig utveckling i Fjällbackas strand- och hamnområden. Utredningarna och åtgärderna är dock ofta
omfattande och genomförs därför etappvis.
Både i privatägda områden och där kommunen är
markägare kan kommunen använda planinitiativet till
att styra utvecklingen i önskad riktning, t.ex. genom
tillskapandet av nya byggrätter eller genom införandet av bevarandebestämmelser för kulturmiljöbebyggelse vid ändring av äldre planer.
Design med omtanke
Parallellt med framtagandet av planprogrammet
deltar THT AB i projektet ”Design med omtanke”, som
syftar till att ta fram en vision/verksamhetsprogram
för gästhamnens utveckling. Gästhamnens utveckling
är en viktig motor i Fjällbacka och det är viktigt att
det finns en god överensstämmelse mellan gästhamnens verksamhetsprogram och planprogrammet för
hamnområdet.
Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram för Fjällbacka bör tas fram.
Gestaltningsprogrammet bör ange inriktning för val
av material och design på offentlig möblering och
gatumiljöer samt bl.a. beakta de kulturhistoriska
värdena, Fjällbackas identitet, behovet av tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta samt behovet
av bra skyltningsplatser för information och annonsering. Kommunens skyltningspolicy utgör ett viktigt
underlag.
Trafikverket ansvarar för bl.a. väg 163 och Södra
hamngatan. Framtagande av gestaltningsprogram,
ändring av Södra hamngatan till gångfartsområde,
geotekniska utredningar och åtgärder etc. måste därför ske i samråd bl.a. med Trafikverket.
Kulturminnesvårdprogram
Kulturminnesvårdprogrammet för Fjällbacka kommer
att uppdateras och utgör därmed ett viktigt underlag
för övriga åtgärder och planering.
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Planprocessen
Samråd kring planprogrammet har tidigare skett under perioden 2010-04-01—2010-05-17 med Länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, kommunala
instanser samt övriga berörda. Inkomna synpunkter
har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, vilken kommer att ligga till grund för Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om hur arbetet ska drivas
vidare i detaljplaneläggning.
För att förslagen i planprogrammet eller delar av
förslagen ska kunna genomföras krävs finansiering av
de exploatörer, näringsidkare och övriga aktörer som
har intresse i området. I samband med upprättande
av detaljplaner kommer kostnaderna för planläggning
och genomförandet behöva regleras i planavtal och
exploateringsavtal eller andra avtal.
Behov av ytterligare studier och utredningar
• Ingrepp i sjöbotten i form av t.ex. muddring, stabilitetsförbättrande åtgärder samt nyanläggning och
omstrukturering av marinor och bryggor bör föregås
av en marinarkeologisk utredning. Denna utredning
skall syfta till att klarlägga fornlämningsbilden inom
berörda områden och utgöra ett planeringsunderlag i
den fortsatta planprocessen.
• Underlagsmaterial i form av analyser av hamnområdets höjder (både kajer, bryggor och fast mark) i kombination med olika scenarier för stigande vattennivåer
kan behövas för den fortsatta planeringen.
• Utredning av vattenströmmar vid nya länken till Badholmen samt de nya bryggorna då vattendom kommer att krävas vid en omdisponering av kajen.
• Fortsatt samordning mellan planprogram och geoteknisk utredning för sträckan Kafébryggan
• Det finns även ett behov av en utökad stabilitetsutredning av området bortom Brandparken och norr
om Kafébryggan. En viktig fråga blir att ta ställning
till om stabilitetsåtgärder skall ske upp till kraven för
nyexploatering eller endast till kraven för att säkra
befintlig bebyggelse.
• Möjligheten att anlägga bryggdäck där vattendjupet
sänks till följd av eventuella motfyllnader bör studeras
vidare. Även möjligheten att låta bryggdäcket rymma
byggrätter för gästhamnservice, hamnkontor, turistinformation samt eventuellt mindre byggrätter för
handel/servering bör studeras.
• För de ännu ej undersökta strandområdena i
Fjällbacka där skredrisk föreligger ska bidrag sökas av
MSB för geoteknisk utredning och stabilitetsåtgärder.
De geotekniska utredningarna bör beakta behov samt
möjlighet till övrig utveckling vid val av säkerhetsklass
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• En utveckling av hamnanläggningen vid Kråkholmen bör studeras vidare med avseende på landskapsbildskydd, strandskydd, riksintresse för naturvård och
friluftsliv mm.
• En anläggning av pontorner mellan Oxnäs och Gudmundskäret behöver studeras vidare med avseende
på trafikmängd, parkeringsbehov och kulturmiljö.
• Inventering av privata småbryggors placering bör
utföras.
• En utökning av antal båtplatser för sjöräddningen
bör studeras vidare.
Etappindelning
Utveckling och förändringar i Fjällbacka kommer att
ske i olika delar och vid olika tidpunkter, men det är
viktigt att från början ha med sig en helhetssyn över
området. Generellt kan sägas att många av föreslagna
åtgärder är beroende av att en utveckling och upprustning av området vid Stora Kajen kommer igång,
att parkerings- och trafiksituationen kan lösas, att de
geotekniska förutsättningarna utreds vidare och att
åtgärderna samordnas med övrig utveckling samt att
hänsyn tas till Fjällbackas kulturhistoriska och landskapliga värden.

Tidplan
1. Geoteknik

2011-

2. Kajen

2011-

3. Infartsparkeringar

2012-

4. Bevarandeplan

2012-

5. Bussplanen/parkering

2012-

6. Gestaltningsprogram

2013

7. Detaljplan hamnområde/Badholmen

2013

• Detaljplaneläggning och utbyggnad av befintliga
och eventuellt nya infartsparkeringar bör ske.
• Samordnad detaljplaneläggning av Badholmen och
befintligt hamnområdet bör ske, där möjligheten till
att tillskapa nya byggrätter, anordnande av ny länk till
Badholmen och öppning av nytt hamninlopp i
befintlig pir till Badholmen inklusive anläggande av
vågbrytare studeras vidare. Gällande äldre planer i de
centrala delarna bör tas med och bevarandebestämmelser införas för den värdefulla kulturmiljöbebyggelsen.
• Samordnad detaljplaneläggning för området vid
Reningsverket, Badis, Richters, ny turism- och servicehamn vid Stora Kajen och ny småbåtshamn vid
Källvik bör påbörjas med planprogrammets ställPlanprogram - Fjällbacka hamnområde - SAMRÅDSHANDLING
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INLEDNING
FÖRUTSÄTTNINGAR

• Möjlighet för byggnation vid parken/Järnboden bör
studeras vidare.

MÅL OCH VISIONER

• Ställningstagande av bussplanens framtida användning bör göras, då det är av betydelse för övrigt behov
av parkeringslösningar i centrala/halvcentrala lägen.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

• Båtmackens skyddsavstånd bör vara 100 meter. En
riskanalys och bedömning behöver göras om avståndet är mindre än så.

ningstaganden som underlag. En arkitekttävling i ett
inledande skede bör övervägas för att hitta en lämplig disposition av de funktioner som skall rymmas
inom området. Finansiering för bl.a. ombyggnation/
nybyggnation av kajen bör sökas genom exploateringsmöjligheterna en planläggning av området kan
medge. Planläggningen måste bl.a. beakta behovet
av geotekniska åtgärder samt behovet av att anordna
parkeringsplatser. Kommunen i egenskap av markägare inom stora delar, THT AB som ansvarig för anordnandet av båtplatser och som förvaltare av kajen
samt respektive ägare till fastigheterna med Badis och
Richters utgör viktiga aktörer. De stora allmänintressena i området gör det viktigt att kommunen har en
tydlig samordnade roll i den fortsatta utvecklingen
och planering av området. En projektledare på kommunen bör utses.

FORTSATT ARBETE REKOMMENDATIONER

och alternativ för stabilitetsåtgärder.

