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Yttrande angående – Antagande av 
översiktsplan för Göteborg, fördjupad för 
Västra Arendal och Torsviken inom 
stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda 
 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

 

Yttrandet 
 

Göteborgs hamn är Nordens största och är mycket viktig för en fungerande handel och ett 
välmående näringsliv för hela Sverige.  

För att behålla denna position behöver hamnen ständigt utvecklas och alltid vara 
uppdaterad med dagens och framtidens behov av logistik och transporter. Det är viktigt 
att följa lagar och beslut som tas i EU för att förutse framtida förändringar i vilka typer av 
produkter som kommer att hanteras. Detta gäller inte minst inom energisektorn. Ska man 
göra stora investeringar så måste man säkerställa att det finns en efterfrågan av dessa 
produkter, annars riskerar man att investera i anläggningar som inte kommer att 
användas, med andra ord kapitalförstöring.  

Innan man investerar i en ny energihamn för fossila produkter måste man vara säker på 
att det finns en efterfrågan under hela avskrivningstiden. 

Göteborg stad ska vara till stöd för Göteborgs hamn då det gäller beslut om hamnbanan, 
logistikanläggningar och detaljplaner. Göteborgs fordonsindustri måste kunna lita på att 
staden säkerställer ett robust logistiksystem som fungerar under lång tid, annars kommer 
fordonsindustrin att investera i anläggningar på andra platser.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-11-08 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.1.1 
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Antagande av översiktsplan för Göteborg, 
fördjupad för Västra Arendal och Torsviken 
inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och 
Torslanda 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom 
stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda, antas. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-09-24 § 428 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom 
stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda. 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är att säkerställa möjligheten till 
framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att 
säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Planen innehåller på kort sikt 
energihamn på Risholmen med angöring via Hjärtholmsvägen samt färjeterminal i 
Arendal. På lång sikt innehåller planen ett utredningsområde för allmän hamn på 
Risholmen, med bro över Arendalsviken för väg och järnväg. 

FÖP Västra Arendal och Torsviken utgår ifrån stadens gällande översiktsplan och 
överensstämmer med förslag till ny översiktsplan, som planeras att tas upp för beslut i 
kommunfullmäktige under våren 2022. 

Stadsledningskontoret delar byggnadsnämndens bedömning gällande FÖP Västra 
Arendal och Torsviken. Planen ger förutsättningar för staden att fortsätta utveckla 
Skandinaviens största hamn och är i linje med hur Göteborgs Hamn AB avser att 
utvecklas. 

Stadsledningskontoret konstaterar att trafiksituationen i området fortsatt kommer att vara 
en fråga att utreda. Det finns även behov av att i dialog med Västtrafik utreda på vilket 
sätt området ska försörjas med kollektivtrafik. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-10-15 
Diarienummer 1236/21 
 

Handläggare  
Neda Sherafat, Hanna Areslätt 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se 
hanna.areslatt@stadshuset.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och av stor betydelse för näringslivet i 
Sverige och Norge. Göteborgs Hamn AB (GHAB) är en del av Göteborgs Stad. Enligt 
ägardirektivet ska ”Hamnen utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i 
Skandinavien och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar 
utveckling i Göteborg”. Cirka en tredjedel av all utrikeshandel från Sverige går genom 
hamnen. Hamnens betydelse nationellt uttrycks bland annat i att hamnområdet med 
expansionsytor är av riksintresse enligt miljöbalken, och att staden i Översiktsplan för 
Göteborg (2009) angett den strategiska frågan ”Göteborg som Nordens logistikcentrum” 
som särskilt viktig för Göteborgs utveckling. 

En utbyggnad av en ny hamn på Risholmen innebär kostnader för GHAB. GHAB är helt 
självfinansierat och har inget ekonomiskt stöd från ägaren Göteborgs Stad. Hur 
finansieringen av ett genomförande av FÖP:ens förslag ska gå till och hur detta eventuellt 
kan påverka kommunens ekonomi konsekvensbedöms inte i denna plan. 

Andra kostnader i samband med genomförandet är sådana som kan komma att uppstå vid 
markförvärv och fastighetsregleringar, eftersom GHAB inte är ägare till all den mark där 
förändringar föreslås i planen. 

Avsikten är att FÖP:en ska följas upp med bildande av ett kommunalt naturreservat. 
Kostnader förknippade med ett sådant bildande åligger i första hand kommunen. 
Länsstyrelsen har ansvaret för skötsel och tillsyn över de delar av Torsviken som utgör 
Natura 2000-område. GHAB sköter de markområden som är i hamnens ägo. I samband 
med att naturreservat bildas kommer kostnader för skötsel, underhåll och 
förbättringsåtgärder att regleras mellan kommunen, GHAB och länsstyrelsen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
För den fördjupade översiktsplanen har en miljöbedömning genomförts och en 
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Bedömningen är att betydande 
miljöpåverkan kan riskeras när hamnanläggningen byggs ut genom utfyllnad och 
muddring i vattenområdet med ingrepp och förändring av bottenförhållandena. Risk för 
betydande påverkan finns också om verksamheten i energihamnen kombineras med 
färjetrafik i samma hamnbassäng. Om inte ett antal åtgärder och restriktioner införs finns 
risk för att människor skadas vid händelser som medför utsläpp och brand i 
hamnbassängen. Eftersom färjeterminalen eventuellt kommer att bli verklighet innan 
energihamnen, kommer energihamnen att få anpassas till färjetrafikens krav på säkerhet. 

Det är svårt att avgöra hur den fördjupade översiktsplanen med- eller motverkar till målen 
i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. På sikt kan nya bränslen till båtar och bilar 
bidra till att möta delmålen om ”minskad klimatpåverkan från transporter” och ”säkra en 
god luftkvalitet för göteborgarna”. Med bildande av naturreservat och med en tydligare 
avgränsning mellan naturområden vid Torsviken och hamnverksamheten kan planeringen 
medverka positivt till delmålen ”att sydda arters livsmiljöer” och ”renare hav, sjöar och 
vattendrag”. Frågorna kommer att utvecklas i samband med att en skötselplan för 
naturreservatet tas fram. Utsläpp från verksamheter kommer att regleras vid prövning av 
tillstånd. Utbyggnad av hamnen på Risholmen bedöms inte motverka miljömålen. I 
området har bedrivits verksamheter som tidigare gett upphov till förorenad mark. 
Mudderdeponin med förorenade massor är snart sluttäckt till vadehav och Renovas 
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deponi är sluttäckt och gräsbevuxen. Spridning och skadeverkning av giftiga ämnen har 
förhindrats av dessa åtgärder och har därför positiv påverkan på miljömålen. 

Bedömning ur social dimension 
Området för FÖP Västra Arendal och Torsviken karaktäriseras av den tydliga 
åtskillnaden mellan å ena sidan ett stort industriområde med hamnar, tung industri och 
logistikföretag med tung trafik, och å andra sidan ett natur-, grön- och friluftsområde. 
Industriområdet har begränsad tillgänglighet för allmänheten, det vill säga både för vuxna 
och barn som inte har sin dagliga verksamhet i området. 

Ytterhamnsområdet är ett av få områden i staden som är avsett för hamn och industri med 
omgivningspåverkan. Det är en styrka för staden att det finns sådana områden, och 
tillkomst av anläggningar som försvårar och förhindrar för verksamheterna att utvecklas 
bör inte komma till. Möjlighet till utbyggnad av Göteborgs hamn ger tillväxt och nya 
arbetstillfällen, vilket är av både samhällsekonomisk och social betydelse. 

Naturområdet Torsviken är välbeläget i förhållande till omgivande bostadsområden och 
till Arendals verksamhetsområde i öster. Bedömningen är att området behövs som en 
grön buffert mellan den tunga industrin och bostäderna norr därom. Golfbana, 
småbåtshamn och badplatser, som är stora kvaliteter för bostäderna, ligger i anslutning till 
naturområdet. Området har fått ett allt bredare användningssätt än bara för fågelskådning, 
och har blivit attraktivt för undervisning, promenader, joggingrundor, lunchpauser och så 
vidare av närboende och av de som arbetar i Arendal. 

Barnkonventionen är svensk lag sedan januari 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagandet av planförslaget. Att öka tillgängligheten till området innebär 
inte att det är lämpligt att vistas inom alla delar av området, på grund av närheten till 
riskfyllda verksamheter. Det är därför inte lämpligt att särskilt utveckla området för barn. 

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar, 2021-09-24 § 428 
2. Antagandehandling FÖP Västra Arendal och Torsviken 
3. Samrådsredogörelse 
4. Särskilt utlåtande 

I ärendet har bland annat följande utredningar tagits fram: 

• Riskutredning för ny hamn på Risholmen, rev april 2021 
• Kulturmiljöunderlag Nya Älvsborg - Aspholmen 
• Naturvärden Torsviken  
• Naturvårdunderlag, väg och järnväg till Risholmen 
• Arkeologisk utredning Risholmen 
• Bullerutredning 
• Bullerutredning, bullerkartor 

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret,  
Köpmansgatan 20. Antagandehandling och särskilt utlåtande finns även möjliga att hämta 
från www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade 2021-09-24 § 428 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom 
stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda (FÖP Västra Arendal och Torsviken). 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden: 

2009-04-21  Uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att upprätta FÖP Västra Arendal och 
Torsviken. 

2014-03-20 Uppdrag om utökat uppdrag för FÖP Västra Arendal och Torsviken. 
2014-12-16 Beslut om samråd om FÖP Västra Arendal och Torsviken. 
2020-06-23 Beslut om utställning om FÖP Västra Arendal och Torsviken, samt 

beslut om uppdrag till stadsbyggnadskontoret att efter utställningen 
återkomma med ett mera preciserat uppdrag om naturreservat kring fysisk 
avgränsning, omfattning avseende utredningar, tidplan och beräknade 
kostnader. Detta avseende det område som idag är Natura 2000-område i 
Torsviken. 

Föreliggande förslag till FÖP Västra Arendal och Torsviken överensstämmer med 
Översiktsplan för Göteborg, antagen 2009 samt fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Ytterhamnsområdet, antagen 2006. 

Det aktuella området ligger i Ytterhamnen, cirka 8 kilometer väster om centrala Göteborg 
och omfattar Västra Arendal och området vid Torsviken. Området utgör ett 
utredningsområde, som inte fastställdes i FÖP Ytterhamnsområdet. Detta på grund av att 
det inte kunde fastställas hur Risholmen skulle transportförsörjas med tanke på hur 
Torsviken som Natura 2000-område och befintliga verksamheter inom västra Arendal 
skulle påverkas. 

Området omfattas idag av riksintresse för sjöfart, industriell produktion, Natura 2000-
bestämmelser samt geografiska bestämmelser enligt miljöbalken. Gällande översiktsplan 
anger området som verksamhetsområde, hamn, nedlagda deponier, utredningsområde, 
område för framtida vindkraftbruk samt havsområde med särskilt stora värden för 
naturvård, friluftsliv och/eller yrkesfiske. De bebyggda delarna av planområdet, västra 
Arendal, omfattas av flera detaljplaner medan naturområdet Torsviken inte är 
detaljplanerat. 

Förslag till ny översiktsplan för Göteborg, granskningshandling mars 2021, innehåller 
strategiska frågor redovisade i en utvecklingsstrategi. Områdena ”Storindustri, hamn och 
logistik” beskrivs som yt- och transportkrävande verksamheter som ofta är störande och 
inte kan blandas med annan bebyggelse. Verksamheterna behöver därför prioriteras i 
befintliga industriområden. Vidare beskrivs att Göteborgs hamn är en av norra Europas 
viktigaste hamnar, att verksamheter med koppling till logistikbranschen finns exempelvis 
vid Göteborgs infarter och att goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är 
avgörande för att dessa områden ska fungera på ett bra sätt. Framkomlighet för 
transporter till och från hamn-, logistik- och storindustri ska därför värnas. 

En översiktsplan innebär alltid betydande miljöpåverkan och i FÖP:en ingår en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
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Planens syfte och innehåll 
Syftet med FÖP:en är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med 
tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och 
friluftsvärden. Planen innehåller på kort sikt energihamn på Risholmen med angöring via 
Hjärtholmsvägen samt färjeterminal i Arendal. På lång sikt innehåller planen ett 
utredningsområde för allmän hamn på Risholmen, med bro över Arendalsviken för väg 
och järnväg. Grönområden och Natura 2000-områden föreslås bli naturreservat. 
Grönområdet runt Karholmsdammen blir buffert mellan bostäder och hamn/industri. 

FÖP:en innehåller rekommendationer för utbyggnad av hamn och cisterner på 
Risholmen. Utbyggnaderna ska föregås av prövning i detaljplan enligt plan- och 
bygglagen och tillståndsprövning av verksamheten enligt miljöbalken. Det kommer även 
att krävas ett noggrannare underlag än vad som kan redovisas i FÖP:en. Planen innehåller 
även slutsatser gällande eventuell färjeterminal i Arendal. Frågan som har utretts är om 
det bland annat ur risksynpunkt är lämpligt att kombinera persontrafik vid en 
färjeterminal med lastning och lossning av energiprodukter i samma hamnbassäng. I 
framtagen riskutredning om den samlade riskbilden har redovisats exempel på vilka krav 
och restriktioner som behöver genomföras för att en sådan kombination ska vara lämplig. 
Utredningen slår fast att om rimliga och erforderliga restriktioner kan fastställas för att 
minska riskerna, kan kombinationen vara möjlig. Slutsatsen är att eftersom en 
färjeterminal planeras i närtid och en utbyggd hamn på Risholmen blir verklighet först i 
ett senare skede, kommer den framtida energihamnen att behöva anpassas efter de krav på 
säkerhet som ställs på en färjeterminal. Det kan handla om storlek, vilka produkter som 
kommer att kunna hanteras samt vilka säkerhetssystem som kommer att krävas. 

Planprocessen samt samråd och utställning 
Byggnadsnämnden gav efter antagandet av översiktsplan 2009 stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram FÖP Västra Arendal och Torsviken. Under tiden samrådshandlingen 
togs fram kom en fråga om massor från Västsvenska paketet skulle kunna nyttjas för 
utbyggnad av den nya hamnen på Risholmen. De delvis nya förutsättningarna för FÖP-
arbetet medförde att byggnadsnämnden i mars 2014 tog beslut om att utöka uppdraget för 
FÖP:en. Parallellt med samrådshandlingen arbetade Göteborgs Hamn AB med en 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en ny hamnanläggning öster om Risholmen. 
FÖP:en och Göteborgs Hamns tillståndsansökan skickades ut för samråd under 2015. 
Tidplanen för tillståndsansökan styrdes av de tidsatta utbyggnaderna i Västsvenska 
paketet och behovet av att få avsättning för massorna. Efter de två samråden 
konstaterades att tiden var för knapp för att få fram de tillstånd som krävdes för en 
påbörjad utbyggnad på Risholmen. Göteborgs Hamn reviderade hamnanspråken från stor 
hamnanläggning till mindre energihamn för flytande energiprodukter. En sådan hamn 
kräver för sin funktion ingen utbyggd väg eller järnväg, eftersom de flesta transporter in 
och ut från hamnen sker med fartyg. Förslaget i FÖP:en är därför att Hjärtholmsvägen 
kan användas i befintligt läge. Bedömningen är att energihamnen kan stå färdig i sin 
helhet 2045–2050. Om ytterligare utbyggnad av Risholmenhamnen ska göras efter 2050 
eller om hamnen på lång sikt får ett annat användningsområde med stort transportbehov, 
måste andra lösningar för transporterna väljas. Förslaget är att Risholmen ska försörjas 
med väg och järnväg genom Arendal och på bro till Risholmen från Arendal. 

Under 2020 genomfördes utställning av FÖP:en. De viktigaste inkomna synpunkterna 
rörde fortsatt risk för påverkan och skada på Torsvikens Natura 2000-område, risk för 
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påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö Nya Älvsborg samt risk för att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten och luft inte kommer att följas. Vidare 
påpekades att risksituationen i området som helhet, risker kopplade till färjeterminal i 
Arendal och risker för anläggningar knutna till raffinaderiernas verksamhet måste utredas 
vidare. 

Det framfördes även synpunkter på att det är angeläget att bildandet av ett naturreservat 
vid Torsviken prioriteras samt att bildandet av ett naturreservat borde ha skett innan 
antagandet av FÖP Västra Arendal och Torsviken. Ett syfte med FÖP:en har varit att 
avgränsa områden lämpliga för natur- och friluftsliv för att underlätta och ge underlag för 
kommunens arbete med att bilda ett naturreservat. I samband med byggnadsnämndens 
beslut om utställning togs även ett beslut om att stadsbyggnadskontoret efter utställningen 
skulle återkomma med ett mera preciserat uppdrag om naturreservat kring fysisk 
avgränsning, omfattning avseende utredningar, tidplan och beräknade kostnader. 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-09-24 § 429 att godkänna stadsbyggnadskontorets 
redovisning av det preciserade uppdraget. 

Efter utställningen har till utställningen framtagen riskutredning kompletterats efter 
synpunkter från Länsstyrelsen. I övrigt har förtydliganden och mindre justeringar gjorts i 
antagandehandlingen. I utställningen framfördes önskemål, främst från Länsstyrelsen om 
ytterligare utredningar vad gäller bland annat MKN vatten, MKN luft och 
skyfallshantering. Byggnadsnämndens bedömning är att mer detaljerade utredningar ska 
tas fram inom kommande arbete med detaljplan och tillståndsprövning. De utredningar 
som har tagits fram är av hög detaljeringsgrad utifrån att de är framtagna för en 
fördjupning av översiktsplan. 

Byggnadsnämndens sammantagna bedömning är att FÖP Västra Arendal och Torsviken 
kommer kunna utgöra en bra grund för fortsatt utveckling av Göteborgs hamn och 
verksamheter i anslutning till hamnen både på kort och lång sikt samt och att riksintresset 
hamn/kommunikationer säkras. FÖP:en ska också utgöra grund för ställningstaganden 
inför bildandet av ett kommunalt naturreservat inom Torsvikenområdet. 

Stadsledningskontorets bedömning  
Stadsledningskontoret delar byggnadsnämndens bedömning gällande FÖP Västra 
Arendal och Torsviken. FÖP:en ger förutsättningar för staden att fortsätta utveckla 
Skandinaviens största hamn. 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunfullmäktige besluta i frågor om 
antagande av en översiktsplan. Föreliggande FÖP utgår ifrån Översiktsplan för Göteborg 
(2009) och stämmer överens med förslag till ny översiktsplan. Den nya översiktsplanen 
för Göteborg planeras att tas upp för beslut i kommunfullmäktige under våren 2022, det 
vill säga först efter ett antagande av FÖP Västra Arendal och Torsviken. FÖP:en ska 
därför formellt ses som en ändring av översiktsplan 2009 och således förhålla sig till 
denna vad gäller mål och inriktning. När ny översiktsplan för Göteborg antas, kommer 
den att ersätta den gamla FÖP Ytterhamnsområdet, som i och med antagandebeslutet 
kommer att upphöra att gälla. I samma beslut måste då den antagna FÖP:en för Västra 
Arendal och Torsviken förklaras som aktuell och ingå som en del av den nya 
översiktsplanen. 
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FÖP:en ligger i linje med hur Göteborgs Hamn avser att utvecklas. Med hänsyn till 
Göteborg Hamn AB:s behov och önskemål om att utveckla sin verksamhet behöver 
FÖP:en antas för att kunna gå vidare med detaljplan. 

Stadsledningskontoret konstaterar att trafiksituationen i området fortsatt kommer att vara 
en fråga att utreda. I det fall det i framtiden blir aktuellt med ny färjeterminal och ökad 
personbilstrafik behöver både kollektivtrafiken och trafiken i stort ses över. Det finns 
även behov av att i dialog med Västtrafik utreda på vilket sätt området ska försörjas med 
kollektivtrafik. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tillstyrkande av översiktsplan för Göteborg, 
fördjupad för Västra Arendal och Torsviken 
inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och 
Torslanda  

§ 428, 0594/08  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra 

Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda.  

 

2. Översända förslag till översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra 

Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2021-08-24. 

Handlingar  
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-30, med bilagor.  

2. Yrkande D – protokollets bilaga 3 

3. Yttrande MP, V – protokollets bilaga 4 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkande D.  

Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

bifalla tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.  

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-09-24 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till tjänsteutlåtandet och nej för bifall till 

yrkande D”.  

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 

Adam Wojciechowski (MP), Marianne Carlström (S), Carl Otto Lange (M) och 

Hampus Magnusson (M) ja, medan Jan Jörnmark (D) och Martin Wannholt (D) röstar 

nej.  

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla tjänsteförslaget.  

 

 

 

 

Dag för justering 

2021-10-05 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 

 

 

 
 

 
 

  



 

Yrkande angående tillstyrkande av översiktsplan för 
Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken inom 
stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda 
 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

1. Förslag till fördjupad översiktsplan för västra Arendal avstyrks vad gäller energihamn 
eller annan hamnverksamhet på Risholmen och tillhörande utfyllnadsområden 
 

2. Förslaget att anlägga en färjeterminal i Arendal enligt föreslagen inriktning tillstyrks 
 

Yrkandet 

Arbetet med en fördjupad översiktsplan inom västra Arendal/Torsviken har pågått under lång 

tid då uppdraget till stadsbyggnadskontoret gavs redan år 2009. En knäckfråga har varit den 

påverkan som kan uppkomma på Natura 2000-området Torsviken som inrättats till skydd av 

fågelbeståndet i Torsviken. Det rättsliga regelverk som omgärdar ett Natura 2000-område är 

dels EU-direktiv, kommunikation från EU-kommissionen och den nationella miljöbalken. 

Därutöver finns en omfattande rättspraxis från EU- kommissionen, EU-domstolen och 

nationellt.  

Skyddskraven på ett Natura 2000-område är mycket långtgående och har över tid gått i 

skärpande riktning. I fallet Torsviken har flera ärenden gällande exploatering som kan 

komma att påverka fågellivet drivits till högsta instans för avgörande av de ideella föreningar 

som är aktiva till skydd av Torsviken. I dom från Mark- och miljööverdomstolen[1] gällande en 

begränsad hamnverksamhet på Risholmen föreskrev domstolen att ingen verksamhet som 

ökade bullerbelastningen utmed Hjärtholmsvägen fick förekomma och befintlig 

hamnverksamhet fick avvecklas. I dom från Mark- och miljödomstolen[2] gällande utbyggnad 

av ny Ro-Ro hamn i östra Arendal var chefsrådmannen av avvikande mening och ansåg att 

den ökade bullerbelastningen medförde bifallshinder till ansökan och att ärendet skulle 

hänskjutas till Regeringen för prövning.  

Det föreligger ett förslag att anlägga en ny energihamn på Risholmen med tillhörande 

utfyllnader. Denna fråga har tidigare varit föremål för planmässiga överväganden då 

Göteborgs Hamn AB avsåg att anlägga en ny energihamn[3] på platsen och inledde ett 

remissförfarande i början av år 2015. Efter det att remissförfarandet avslutats meddelade 

Göteborgs Hamn AB att projektet inte skulle drivas vidare då tidplanen var för snäv för att 

omhänderta de fyllnadsmassor som olika infrastrukturprojekt gav upphov till i Göteborg.  

 
[1] Dom i mål nr M 10231-13, 2014-10-14 
[2] Deldom i mål nr M 4523-13, 2015-11-24 
[3] Samrådsrapport, Framtidens hållbara hamn - Risholmen, Göteborgs hamn AB, januari 2015. 
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Det skall konstateras att Göteborgs Hamn AB inte kunde leda i bevis att det fanns behov av 

någon ny energihamn, ett förhållande som flera remissinstanser[4] påpekade.  

Vad gäller behov av ny energihamn är denna fråga central då inriktningen är att en 

energihamn skulle kunna försörjas via Hjärtholmsvägen. Detta är inte genomförbart givet de 

juridiska begränsningar som föreligger vilket medför att detta förslag faller. Göteborg Hamn 

AB har i sin generalplan beskrivit att en energihamn är det närmast förestående behovet på 

Risholmen med angränsade utfyllnader. Hjärtholmsvägen utgör en serviceväg för 

Torshamnen och andra raffinaderianknutna verksamheter och enligt Preem, ST 1 och STS 

och det är detta behov som vägen skall fylla, inte som väg till ny hamnverksamhet. 

Raffinaderierna lyfter fram de säkerhetsmässiga begränsningarna då en pipelinegata löper 

parallellt med Hjärtholmsvägen och att ny infrastruktur till en energihamn måste anläggas i 

befintlig pipelinegata. Även transporter vid anläggande av en ny energihamn skall inte tillåtas 

enligt raffinaderierna. Av denna anledning anser raffinaderierna att en broförbindelse måste 

anläggas vid anläggande en ny energihamn. Enligt planförslaget kommer ca 450 

fordonsrörelser per dygn att ske på Hjärtholmsvägen vid fullt utbyggd energihamn vilket är en 

omfattande ökning i förhållande till dagens trafikmängd. 

På lång sikt föreslås att angöring av en hamn på Risholmen sker genom Arendalsområdet 

och en broförbindelse för både väg och järnväg. De inskränkningar av markanvändningen 

som föreslås eller blir följden av planförslaget är ingripande och staden äger inte berörd 

fastighet vilket kan medföra marklösenkostnader på miljardbelopp enligt fastighetsägaren 

Platzer. Platzer har för avsikt att uppföra fastigheter med en byggnadsyta av 180 000 m2 

inom Arendalsområdet och anser att det föreligger byggrätt för denna yta. Mot denna 

bakgrund yrkar Platzer[5] avslag på planförslaget. Även detta förhållande talar mot att 

planförslagets genomförande för en ny energihamn inte kan anses ekonomiskt realistiskt.  

Den mycket snabba förändring som nu sker vad gäller användning av fossila bränslen inom 

alla samhällssektorer gör att framtiden för fossila men även icke fossila bränslen är svår att 

förutse. En generell bedömning är att förbrukningen av fossila bränslen minskar givet bl a 

skärpta EU-krav på energiförbrukning i fordon. En omfattande elektrifiering av vägtransporter 

inom EU är dessutom förestående vilket medför att behovet av fordonsbränslen minskar. En 

planering som tar avstamp i dessa nya förutsättningar kommer rimligen att leda till slutsatsen 

att ytterligare en energihamn inte kommer att vara aktuell för Göteborgs Hamn AB. 

Inriktningen skall istället vara att konvertera den befintliga energihamnen för nya bränslen 

något som redan planeras när Preem avser att börja storskalig produktion av biobränslen i 

närtid. Investeringar gjorda i befintlig energihamn skall ekonomiskt skrivas av innan man tar 

steget att anlägga en ny energihamn. Att anlägga en ny energihamn är förknippad med 

miljardinvesteringar och är inte ekonomiskt försvarbar i förhållande till konvertering av 

nuvarande energihamn i takt med att nya bränslen fasas in på marknaden. 

Vid övergång till annan hamnverksamhet på Risholmen längre fram i tiden (2040-2045) 

avses att anlägga en väg- och järnvägsbro från Arendal till Risholmen för att därigenom 

minska bullerbelastningen från Hjärtholmsvägen till Torsviken. Här skall noteras att 

Arendalsviken som ingår i Natura 2000-området ligger i direkt anslutning till en tänkt 

broförbindelse varvid bullerbelastningen från en bro utgör ett hinder för exploatering. Det är 

därutöver svårt att förespegla hur en hamn utan nämnvärd bulleralstring kan skapas.   

 
[4] Länsstyrelsen i Västra Götaland, remissvar Framtidens hållbara hamn, april 2015. Föreningen 
Torslandavikens naturreservat, remissvar Framtidens hållbara hamn, 2015-04-07. 
[5] Remissyttrande FÖP västra Arendal och Torsviken, Platzer, oktober 2020. 
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I inre Risholmsviken och runt Knippelholmarna finns det omfattande bestånd av ålgräs. 

Dessa miljöer är viktiga födosöksområden för Torsvikens fågelbestånd då många fågelarter 

är beroende av dessa miljöer för sin fortlevnad. Det är svårt att kompensera skador på dessa 

biotoper vilket även talar för att en exploatering av Risholmen och tillhörande utfyllnader är till 

nackdel för fågelbeståndet. 

Bullerutredningen i planbeskrivning beskriver den bullerbelastning som anses föreligga år 

2000 när Natura 2000-området Torsviken inrättades samt en beräkning av framtida 

bullerbelastning med ny verksamhet. En kommentar är att bullerbelastningen redan är av 

den omfattningen att fåglar påverkas negativt. Utgångspunkten skall dessutom inte vara de 

förhållanden som rådde år 2000 utan år 1995 då Sverige blev medlem i den Europeiska 

Unionen. Områden som kvalificerar att avsättas som Natura 2000-områden får inte 

försämras under tiden till dess att beslut om inrättande sker, enlig rättspraxis. En rad 

bullrande verksamheter har etablerats i Torsvikens närhet mellan åren 1995-2000 som inte 

har prövats mot Natura 2000-lagstiftningen. Detta talar för att det juridiska utrymmet för ökad 

bullerpåverkan redan är intecknat. 

Det är ostridigt att en ny hamnverksamhet - oaktat typ av hamn – kommer att leda till att 

bullerbelastningen på Natura 2000-området kommer att öka. Av denna anledning saknas 

juridiska förutsättningar att bedriva hamnverksamhet på Risholmen. Det föreligger inte heller 

några sakliga skäl för att etablera en energihamn på platsen. Det är av denna anledning inte 

meningsfullt att fortsätta en planering för hamnverksamhet på Risholmen med tillhörande 

utfyllnader. Det fortsatta arbetet med aktuellt område får istället inriktas på verksamheter 

som inte är bulleralstrande av någon betydelse och här kan ett område för det rörliga 

friluftslivet vara ett alternativ. 

Anläggande av en färjeterminal får anses vara en för staden positiv exploatering genom att 

hamnytor i centrala staden kan omvandlas till annan verksamhet. Även denna exploatering 

medför ökad bullerbelastning, som inte är oproblematisk, men måste ses i ljuset av de 

fördelar som kan nås med denna etablering. Att både anlägga en fäljterminal och en ny 

energihamn parallellt saknar juridiska förutsättningar givet den samlade bullerexponeringen. 



YttrandeMP,V

Byggnadsnämnden2021-08-24

Ärende10

Diarienummer0594/08

TillstyrkanavöversiktsplanförGöteborg,fördjupadförVästraArendalochTorsviken

inomstadsdelarnaArendal,SyrhålaochTorslanda

Viställerossbakomintentionernaomattprövaenfärjeterminaliområdetföratt

möjliggöraomlokaliseringavmercentraltbelägnafärjeterminaler.Viserdetocksåsom

mycketpositivtattNatura2000områdetiTorsvikenföreslåsattblinaturreservat.Viär

däremotmertveksammatillenanläggningavenergihamnvidRisholmen.Eftersom

fordonssektornnuärinneienintensivomställningsfastilleldriftocheftersom

användningenavfossilabränslenmåsteminska,serviinteattdetfinnsettbehovför

utbyggnadentillår2040-2050.Viserocksåattävenenenergihamnfårenpåverkanpå

fågellivochnaturvärdeniNatura2000området.Dåvistödjerdehuvudsakliga

inriktningarnaiFÖPenochplaneringenavenergihamnsutbyggnadenkommerskeien

senarefas,väljervidockattställaossbakomdennaplan.FörattGöteborgskallklaraav

sinaklimatmålkanvibaraaccepteraenutbyggnadavenergihamnenomdenriktarinsig

motförnyelsebarabränslenochskerutanbetydandenegativamiljökonsekvenser.Vi

kommerbevakadennafrågaframöver.
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Tillstyrkande av översiktsplan för Göteborg, fördjupad för 
Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, 
Syrhåla och Torslanda 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

1. Tillstyrka förslag till översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal 

och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda.  

 

2. Översända förslag till översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal 

och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda till kommun-

fullmäktige för beslut om antagande.  

 

Sammanfattning 

Området ligger i Ytterhamnen, ca 8 km väster om centrala Göteborg och omfattar Västra 

Arendal och området vid Torsviken. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att 

säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järn-

vägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.  

I samrådet var utgångspunkten att utreda olika alternativa lösningar för väg och järnväg 

till en ny hamn på Risholmen. Samrådshandlingen var därför inriktad mot att konse-

kvensbedöma ett stort antal väg- och järnvägsalternativ.  

I utställningshandlingen har en utvärdering av de i samrådet redovisade infrastrukturalter-

nativen gjorts. De flesta alternativen har valts bort som inte genomförbara med hänsyn till 

de miljö- och riskkriterier som kan ställas. Efter samrådet har ställningstagandet gjorts att 

Risholmen ska i ett första skede nyttjas för energihamn.  

Under arbetet med utställningshandlingen ställdes en fråga till Göteborgs Hamn AB om 

det var möjligt att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendalshamnen. Frågan 

som har utretts i den fördjupade översiktsplanen är om det bland annat ur risksynpunkt är 

lämpligt att kombinera persontrafik med lastning och lossning av energiprodukter i 

samma hamnbassäng. Kontorets bedömning är att en utbyggnad av färjeterminal i Aren-

dal kommer före i tid än en utbyggnad av energihamn på Risholmen. Det innebär att ut-

byggnaden av hamnen på Risholmen kommer att behöva anpassas till de förutsättningar 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-06-30 

Byggnadsnämnden 2021-08-24 

Diarienummer 0594/08 

 

Handläggare 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 
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som en färjeterminal vid Arendal kräver. Det medför anpassning av den nya hamnen både 

till storlek och innehåll och vilka säkerhetssystem som kommer att krävas. 

Kontorets sammantagna bedömning är att FÖP Västra Arendal och Torsviken kommer 

kunna utgöra en bra grund för fortsatt utveckling av Göteborgs hamn och verksamheter i 

anslutning till hamnen både på kort och lång sikt samt och att riksintresset hamn/kommu-

nikationer säkras. Vidare bedömer kontoret att FÖP Västra Arendal och Torsviken kan 

utgöra grund för ställningstaganden inför bildandet av ett kommunalt naturreservat inom 

Torsviken-området.  

Planen har tagits fram som en fördjupning av den nu gällande översiktsplanen från 2009, 

men är samstämmigt med den nya översiktsplanen som är under framtagande och kom-

mer att bedömas som aktuell när den nya översiktsplanen antas. Enligt tidplan sker det 

andra kvartalet 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Arbetet med fördjupningen av översikts-

planen finansieras med kommunbidrag. Vissa av utredningarna som utgör underlag till 

fördjupningen av översiktsplanen har tagits fram av Göteborgs Hamn AB.  

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och är av stor betydelse för näringslivet i 

Sverige och Norge. Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs Stad. Enligt ägardirekti-

vet ska ”Hamnen utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien och 

därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göte-

borg”. Cirka en tredjedel av all utrikeshandel från Sverige går genom hamnen. Hamnens 

betydelse nationellt uttrycks bl a i att hamnområdet med expansionsytor är av riksintresse 

enligt miljöbalken, och att staden i Översiktsplan för Göteborg angett den strategiska frå-

gan ”Göteborg som Nordens logistikcentrum” som särskilt viktig för Göteborgs utveckl-

ing. 

En utbyggnad av en ny hamn på Risholmen kommer innebära kostnader för Göteborgs 

Hamn AB. Göteborgs Hamn AB är helt självfinansierat, och har inget ekonomiskt stöd 

från ägaren Göteborgs Stad. Hur finansieringen av ett genomförande av översiktsplanens 

förslag ska gå till och hur detta eventuellt kan påverka kommunens ekonomi konsekvens-

bedöms inte i denna översiktsplan.  

Andra kostnader i samband med genomförandet är sådana som kan komma att uppstå vid 

markförvärv och fastighetsregleringar, eftersom Göteborgs Hamn AB inte är ägare till all 

den mark där förändringar föreslås i planen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Fördjupning av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken hade i samrådet fokus 

på de olika infrastrukturalternativens påverkan och eventuella skador på Natura 2000 - 

området genom bullerstörningar på fåglarna och fysiska ingrepp i dammarnas strandkan-

ter. Vid utvärderingen av de olika infrastrukturalternativen, visade det sig att de flesta 

väg- och järnvägsalternativen innebar för stor påverkan på Natura 2000 - området för att 

kunna accepteras. I utställningshandlingen föreslås energihamn på Risholmen, som inte 

kräver väg- och järnvägstransporter, och därigenom kan skador på fågellivet förorsakade 

av fysiska intrång och trafikbuller undvikas. I utställningen upprepade Länsstyrelsen sina 

krav om att FÖP:ens utställningshandling borde ha kompletterats med utredningar om 
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den påverkan på vattenförekomsten Rivö Fjord som den nya hamnanläggningen kan ge 

upphov till. Utredningen skulle bland annat ha behandlat gällande status och fastställd 

MKN, hänsyn till icke-försämringskravet och ålgräsförekomsten. Flera av dessa utred-

ningar är för detaljerade och för omfattande för en fördjupad översiktsplan. De bör istället 

tas fram i senare skeden vid detaljplan och tillstånd till en ny hamnanläggning. 

I ett översiktligt planeringsskede är det svårt att avgöra om och i så fall hur den fördju-

pade översiktsplanen med- eller motverkar till de lokala miljömålen och då särskilt till de 

detaljerade delmålen.  Målet om ”Begränsad klimatpåverkan” har ungefär samma tidsho-

risont som planen - år 2050. Miljövänligare bränslen till båtar och bilar kan på lång sikt 

bidra till minskade luftutsläpp och bidra till att både detta mål och målet ”Frisk luft” kan 

nås. Delmålen till ”Ingen övergödning” handlar om att minska utsläppen av fosfor och 

kväve till vatten och utsläpp av kväveoxider till luft. Utsläpp från verksamheter regleras 

vid prövning av tillstånd. Övergödningsfrågor i Natura 2000 - området kan belysas i an-

nat sammanhang, t ex inför att en skötselplan för naturreservatet tas fram. Utbyggnad av 

hamnen på Risholmen bedöms inte motverka målet. Med bildande av naturreservat och 

en tydligare avgränsning än idag mellan naturområden vid Torsviken och hamnverksam-

heten kan planeringen medverka positivt till målen om ”Hav i balans och levande kust 

och skärgård”, ”Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker”, ”God bebyggd miljö” 

och ”Ett rikt växt- och djurliv”, förutsatt att inte naturvärden i övrigt påverkas negativt. 

Målet om ”Giftfri miljö” handlar bland annat om att förorenade områden inte ska skada 

människors hälsa och miljö. I området bedrivs eller har bedrivits verksamheter som tidi-

gare gav upphov till förorenad mark. Mudderdeponin med förorenade massor, är snart 

sluttäckt till vadehav. Renova deponi är sluttäckt och gräsbevuxen. Spridning och skade-

verkning av giftiga ämnen har förhindrats av dessa åtgärder. 

Bedömning ur social dimension 

Området för fördjupning av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken FÖP ka-

raktäriseras av den tydliga åtskillnaden mellan å ena sidan ett stort industriområde med 

hamnar, tung industri och logistikföretag med tung trafik, och å andra sidan ett natur- 

grön- och friluftsområde. Industriområdet innehåller många arbetsplatser och också verk-

samheter som kan vara farliga för människor. Det har därför begränsad tillgänglighet för 

allmänheten dvs både för vuxna och barn som inte har sin dagliga verksamhet i området.    

Ytterhamnsområdet är ett av få områden i staden som är avsett för hamn och industri med 

omgivningspåverkan. Det är också av riksintresse för hamn och tung industri och därför 

inte lämpat för annat innehåll än sådant som kan samsas med andra liknande verksam-

heter i området. Det är en styrka för staden att det finns sådana områden, och tillkomst av 

anläggningar som försvårar och förhindrar för verksamheterna att utvecklas bör inte 

komma till. Möjlighet till utbyggnad av Göteborgs hamn ger tillväxt och nya arbetstill-

fällen vilket är av både samhällsekonomisk och social betydelse. 

Naturområdet Torsviken är välbeläget i förhållande till omgivande bostadsområden och 

till Arendals verksamhetsområde i öster. Bedömningen är att området behövs som en 

grön buffert mellan den tunga industrin och bostäderna norr därom. Golfbana, småbåts-

hamn och badplatser, som är stora kvaliteter för bostäderna, ligger i anslutning till natur-

området. Området har fått ett allt bredare användningssätt än bara för fågelskådning, och 

har blivit attraktivt för undervisning, promenader, joggingrundor, lunchpauser etc av när-

boende och av de personer som arbetar i Arendal. 
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Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och beak-

tats vid framtagande av planförslaget. Att öka tillgängligheten till området innebär inte att 

det är lämpligt att vistas inom alla delar av området, på grund av närheten till riskfyllda 

verksamheter. Det är därför inte lämpligt att särskilt utveckla området för barn. Eftersom 

det finns så många farliga verksamheter bör barns besök i området alltid ske tillsammans 

med vuxna. Vistelsen måste ske på områdets villkor och riskerna och naturvärdena måste 

beaktas. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Antagandehandling FÖP Västra Arendal och Torsviken 

Övriga handlingar 

2. Särskilt utlåtande 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar  

       4.    Riskutredning för ny hamn på Risholmen, rev april 2021 

       5.    Kulturmiljöunderlag Nya Älvsborg - Aspholmen 

       6.    Naturvärden Torsviken  

       7.    Naturvårdunderlag, väg och järnväg till Risholmen 

       8.    Arkeologisk utredning Risholmen 

       9.    Bullerutredning 

      10.   Bullerutredning, bullerkartor 
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Ärendet  

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Göteborg – fördju-

pad för Västra Arendal och Torsviken. Kontoret önskar att byggnadsnämnden tar beslut 

om tillstyrkan samt beslut om att översända förslag till översiktsplan för Göteborg, för-

djupad för Västra Arendal och Torsviken inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Tors-

landa till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

Beskrivning av ärendet 

Förslag till fördjupning av översiktsplanen 

Området ligger i Ytterhamnen, ca 8 km väster om centrala Göteborg och omfattar Västra 

Arendal och området vid Torsviken. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att 

säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järn-

vägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Det aktuella 

området utgör ett utredningsområde, som inte fastställdes i gällande fördjupning av över-

siktsplanen för Ytterhamnsområdet. Anledningen till att området lämnades som utred-

ningsområde var att det inte kunde fastställas hur Risholmen skulle transportförsörjas 

med tanke på hur Torsviken som Natura 2000-område och befintliga verksamheter inom 

västra Arendal skulle påverkas.  

I samrådet var utgångspunkten att utreda olika alternativa lösningar för väg och järnväg 

till en ny hamn på Risholmen. Samrådshandlingen var därför inriktad mot att konse-

kvensbedöma ett stort antal väg- och järnvägsalternativ utifrån funktionalitet, påverkan på 

Natura 2000 - området och risker.  Utgångspunkten i den utredning av olika alternativ 

som togs fram inför samrådet var att den nya hamnen skulle ha ett flexibelt användnings-

sätt för framtiden. Den mängd biltrafik och det antal tågrörelser per dygn som en hamnan-

läggning av antagen storlek och innehåll skulle ge upphov till blev därför en förutsättning 

för utredningen.  

Under den tid då arbetet med samrådshandlingen pågick kom en fråga från kommunen 

om massor från Västsvenska paketet skulle kunna nyttjas för utbyggnad av den nya ham-

nen på Risholmen. De delvis nya förutsättningarna för FÖP- arbetet medförde att bygg-

nadsnämnden i mars 2014 tog beslut om att ”utöka uppdraget för fördjupningen av över-

siktsplanen för Västra Arendal och Torsviken”. Parallellt med stadsbyggnadskontorets ar-

bete med FÖP:ens samrådshandling arbetade Göteborgs Hamn AB med en ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken för en ny hamnanläggning öster om Risholmen. Göteborgs 

Hamn AB presenterade ett första utkast till ansökan Risholmen - framtidens hållbara 

hamn, som skickades ut för samråd i februari 2015. Samråd om FÖP:en enligt plan- och 

bygglagens regler genomfördes parallellt. Tidplanen för tillståndsansökan styrdes av de 

tidsatta utbyggnaderna i det Västsvenska paketet och behovet av att få avsättning för mas-

sorna. När de båda samråden genomförts kunde konstateras att tiden var för knapp för att 

få fram de tillstånd som krävdes för en påbörjad utbyggnad på Risholmen, och arbetena 

med tillståndsansökan och fördjupad översiktsplan avstannade därefter. Under hösten 

2018 återupptogs arbetet med en utställningshandling för den fördjupade översiktsplanen. 

I utställningshandlingen gjordes en utvärdering av de i samrådet redovisade infrastruktur-

alternativen. De flesta alternativen har valts bort som inte genomförbara med hänsyn till 

de miljö- och riskkriterier som kan ställas. Ställningstagandet har gjorts att Risholmen ska 
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i ett första skede nyttjas för energihamn. En energihamn för flytande energiprodukter krä-

ver för sin funktion ingen utbyggd väg eller järnväg, eftersom de flesta transporterna in 

och ut från hamnen sker med fartyg. Förslaget är därför att Hjärtholmsvägen kan använ-

das i befintligt läge. Om ytterligare utbyggnad av Risholmenhamnen ska göras efter 2050 

eller om hamnen på lång sikt får ett annat användningsområde med stort transportbehov, 

måste andra lösningar för transporterna väljas. Förslaget är att Risholmen då ska försörjas 

med väg och järnväg genom Arendal och på bro till Risholmen från Arendal. 

Under arbetet med utställningshandlingen ställdes en fråga till Göteborgs Hamn AB om 

det var möjligt att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendalshamnen. Kommu-

nen har önskemål om att använda områdena för de befintliga centralt belägna färjetermi-

nalerna för stadsutveckling, i vilken färjeterminaler inte inryms. Frågan som har utretts i 

den fördjupade översiktsplanen är om det bland annat ur risksynpunkt är lämpligt att 

kombinera persontrafik med lastning och lossning av energiprodukter i samma hamnbas-

säng. I framtagen riskutredning om den samlade riskbilden har redovisats exempel på 

vilka krav och restriktioner som behöver genomföras för att en sådan kombination ska 

vara lämplig. Utredningen slår fast att om rimliga och erforderliga restriktioner kan fast-

ställas för att minska riskerna, kan kombinationen vara möjlig.  

Området omfattas idag av riksintresse för sjöfart, industriell produktion, Natura 2000-be-

stämmelser samt geografiska bestämmelser enligt Miljöbalken. Översiktsplanen anger 

området som verksamhetsområde, hamn, nedlagda deponier, utredningsområde, område 

för framtida vindkraftbruk samt havsområde med särskilt stora värden för naturvård, fri-

luftsliv och/eller yrkesfiske. De bebyggda delarna av planområdet, västra Arendal, omfat-

tas av flera detaljplaner medan naturområdet Torsviken inte är detaljplanerat. 

Förslaget till FÖP för Västra Arendal och Torsviken överensstämmer med Översiktsplan 

för Göteborg, antagen 2009 samt FÖP Ytterhamnsområdet, antagen 2006.  

Förslag till ny Översiktsplan för Göteborg, granskningshandling mars 2021, innehåller 

strategiska frågor redovisade i en utvecklingsstrategi. Områdena ”Storindustri, hamn och 

logistik” beskrivs som yt- och transportkrävande verksamheter som ofta är störande och 

inte kan blandas med annan bebyggelse. Verksamheterna behöver därför prioriteras i be-

fintliga industriområden. Vidare beskrivs att Göteborgs hamn är en av norra Europas vik-

tigaste hamnar och verksamheter med koppling till logistikbranschen finns exempelvis 

vid Göteborgs infarter och att goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är av-

görande för att dessa områden ska fungera på ett bra sätt. Framkomlighet för transporter 

till och från hamn-, logistik- och storindustri ska därför värnas. 

Förslaget till FÖP för Västra Arendal och Torsviken överensstämmer med förslag till ny 

Översiktsplan för Göteborg. Den nya översiktsplanen för Göteborg förväntas bli antagen 

andra kvartalet 2022, dvs först efter ett antagande av FÖP Västra Arendal och Torsviken. 

FÖP:en ska därför formellt ses som en ändring av översiktsplan 2009 och således förhålla 

sig till denna vad gäller mål och inriktning. När ny Översiktsplan för Göteborg antas, 

kommer den att ersätta den gamla FÖP Ytterhamnsområdet, som i och med antagandebe-

slutet kommer att upphöra gälla. I samma beslut måste då den antagna FÖP:en för Västra 

Arendal och Torsviken förklaras som aktuell och ingå som en del av den nya översikts-

planen. 
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Bakgrund och förändringar efter utställning 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-23 att låta ställa ut Översiktsplan för Göteborg, 

fördjupad för Västra Arendal och Torsviken. Utställningen har hållits under tiden 2020-

08-19 – 2020-10-20. Förslaget till Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra 

Arendal och Torsviken har under utställningstiden funnits tillgänglig på kommunens 

webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett särskilt utlåtande har tagits fram.  

Efter utställningen har till utställningen framtagen riskutredning kompletterats efter syn-

punkter från Länsstyrelsen. I övrigt har förtydliganden och mindre justeringar gjorts i an-

tagandehandlingen. I utställningen framfördes önskemål, främst från Länsstyrelsen om 

ytterligare utredningar vad gäller bl a MKN vatten, MKN luft och skyfallshantering. Kon-

torets bedömning är att mer detaljerade utredningar ska tas fram inom kommande arbete 

med detaljplan och tillståndsprövning. De utredningar som har tagits fram är av hög de-

taljeringsgrad utifrån att de framtagna för en fördjupning av översiktsplan. Det finns inte 

heller någon fastslagen utformning av ny hamn på Risholmen ännu, vilket göra att ytterli-

gare detaljerade utredningar inte fyller något syfte i detta skede.  

 

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2009-04-21 uppdrag att upprätta Översiktsplan för Göteborg - fördjupad för Västra  

 Arendal och Torsviken 

2014-03-20 uppdrag om utökat uppdrag för Översiktsplan för Göteborg - fördju-

pad för Västra Arendal och Torsviken 

2014-12-16 beslut om samråd om Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för 

Västra Arendal och Torsviken 

2020-06-23 beslut om utställning om Översiktsplan för Göteborg – fördjupad för 

Västra Arendal och Torsviken 

beslut om uppdrag till stadsbyggnadskontoret att efter utställningen 

återkomma med ett mera preciserat uppdrag om naturreservat kring 

fysisk avgränsning, omfattning avseende utredningar, tidsplan och 

beräknade kostnader. Detta avseende det området som idag är Na-

tura 2000-område i Torsviken 

 

Miljöpåverkan 

En översiktsplan innebär alltid betydande miljöpåverkan och i fördjupningen av över-

siktsplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Inom och kring det aktuella området som berör fördjupningen av översiktsplanen råder en 

komplex planeringssituation med flertalet motstående intressen såsom riksintresse hamn, 

riksintresse kulturmiljö och Natura 2000- området. Dessutom föreligger en komplex risk-

situation till följd av befintliga anläggningar och verksamheter i området. 
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De viktigaste synpunkterna som framfördes under utställningen var att det fortsatt finns 

risk för påverkan och skada på Torsvikens Natura 2000-område, att det finns risk för på-

taglig skada på riksintresse för kulturmiljö Nya Älvsborg och att det finns risk för att mil-

jökvalitetsnormerna för vatten och luft inte kommer följas. Vidare påpekades att risksitu-

ationen i området som helhet, risker kopplade till färjeterminal i Arendal och risker för 

anläggningar knutna till raffinaderiernas verksamhet måste utredas vidare.   

Vid utställningen framfördes synpunkter från ägare av fritidshus på Skeppstadsholmen att 

hamnens pågående verksamheter utgör en bullerstörning.  

Det framfördes även synpunkter på att det är angeläget att bildandet av ett naturreservat 

vid Torsviken prioriteras samt att bildandet av ett naturreservat borde ha skett innan anta-

gande av FÖP Västra Arendal och Torsviken. Ett syfte med FÖP Västra Arendal och Tor-

sviken har varit att avgränsa områden lämpliga för natur- och friluftsliv med syfte att un-

derlätta och ge underlag för kommunens arbete med att bilda ett naturreservat. I samband 

med att beslut om utställning togs även ett beslut om att kontoret efter utställningen ska 

återkomma med ett mera preciserat uppdrag om naturreservat kring fysisk avgräns-

ning, omfattning avseende utredningar, tidsplan och beräknade kostnader.  

Natura 2000-området 

Länsstyrelsen anser att trots att det finns en ökad tydlighet i ställningstaganden gällande 

markanvändningen så finns det fortfarande en risk för att föreslagen markanvändning kan 

innebära påverkan på Torsvikens Natura 2000-område och att risk för skada på Natura 

2000-området inte kan uteslutas. Även om en energihamn inte förväntas bidra med ytter-

ligare trafik i området så kan även en marginell ökning av buller i området ha påverkan 

på populationstätheten hos fåglarna. Utfyllnaden i Arendalsviken, ny väg- och järnvägs-

bro samt bullerpåverkan i Arendalsviken behöver hanteras då detta område har en viktig 

funktion vintertid för de utpekade fåglarna i Natura 2000-området. Det infrastrukturalter-

nativet med väg- och järnväg på bro över Arendalsviken var också det alternativ som 

Länsstyrelsen förordade i samrådet som lämpligast att gå vidare med. Dock är inte heller 

detta alternativ utan risk för negativ påverkan på Natura 2000-området. Länsstyrelsen be-

dömer därför att tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB kommer behöva sökas inför ändrad mar-

kanvändning. Det innebär att kommande detaljplaner och miljötillstånd behöver samord-

nas med en Natura 2000-prövning. 

Miljö- och klimatnämnden anser att det finns risk för att den marina miljön utanför det 

föreslagna reservatet påverkas negativt. Planeringen av hamnen riskerar på lång sikt att 

komma i konflikt med några av Göteborgs sista kända blåmusselbankar. Fortsatt plane-

ring bör inriktas på att undvika exploatering av dessa. De naturvärden som skadas vid en 

utbyggnad av energihamnen behöver kompenseras. 

Park- och naturnämnden framhåller att rätt avvägningar behöver göras så att tillräckligt 

stor hänsyn tas till Torsvikens Natura 2000-område. Om så sker bedömer förvaltningen 

att en utbyggnad av hamnen är möjlig. 

Kontoret gör bedömningen att den fördjupade översiktsplanen och de tillhörande utred-

ningar som har tagits fram, ger en uppfattning om vad som kan vara möjligt att genom-

föra med hänsyn till Natura 2000-områdets värden och andra intressen i området. Avväg-

ningen mellan de båda intressena ”Hamn” och ”Natura 2000” har inte kunnat göras fullt 

ut i FÖP:en eftersom det inte finns något aktuellt hamnprojekt att förhålla sig till. Den 
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slutliga avvägningen föreslås därför lämnas till kommande detaljplane- och tillståndspro-

cesser. I dessa processer måste också, beroende på när i tiden de blir aktuella, vägas in 

eventuella nya förhållanden beträffande t ex naturvärden på land och i vatten, vattenkvali-

tet, hamnanläggningens utformning och användningssätt mm som är rådande vid detta 

tillfälle. 

Riksintresset Nya Älvsborg 

Länsstyrelsen gör bedömning att exploateringen förväntas medföra risk för påtaglig skada 

på riksintresse Nya Älvsborg. En fortsatt utveckling av den moderna industrihamnen är 

visserligen en del av Göteborgs nutida identitet, men hamnutbyggnaden sker i det här fal-

let på bekostnad av riksintresset för kulturmiljövården.  

Statens Fastighetsverk anser att projektet bidrar med ytterligare negativa kumulativa ef-

fekter på kulturmiljön vilket riskerar orsaka påtaglig skada på riksintresset för kulturmil-

jövården samt det statliga byggnadsminnet Nya Älvsborgs fästning.  

Kulturnämndens sammanfattande synpunkter innebär att förvaltningen bedömer att plan-

förslaget innebär risk för påtaglig skada på riksintresset Nya Älvsborg. 

Kontoret gör bedömningen att det kan finnas risk för betydande miljöpåverkan på riksin-

tresset för kulturmiljövård, Nya Älvsborg, även om inga fysiska ingrepp görs inom själva 

riksintresseområdet. Den kumulativa effekt som uppstår vid utbyggd hamn på Risholmen 

kan ytterligare försvåra förståelsen av Göteborgs framväxt och utveckling om de histo-

riska lämningarna inte längre går att läsa i sitt sammanhang. Om den nya Risholmenham-

nen inte får större utbredning mot farleden och Knippelholmarna än den som redovisas i 

antagandehandlingen, bedöms dock risken liten för påtaglig skada på riksintresset Nya 

Älvsborg.   

Risksituationen i området som helhet och lokalisering av färjeterminal till Arendal 

Länsstyrelsen anser att den till utställningen framtagna riskanalysen är alltför inriktad på 

några få utvalda och specifika olyckshändelser. Detta innebär att det saknas den helhets-

bild av risk samt den robusthet mot det oförutsedda som kommande planering måste ta 

hänsyn till. Länsstyrelsen anser vidare att en central fråga är vilken ackumulerad risk som 

finns i området. Länsstyrelsen har särskilt invändningar beträffande riskutredningen vad 

gäller och möjligheten att etablera en färjeterminal i Arendal med de risker som det inne-

bär att blanda trafik till och från energihamnen med färjetrafik.  

Kontoret har tagit fram riskanalysen/utredningen utifrån en nivå som är lämplig för en 

översiktsplan. Riskutredningen bygger på antaganden om vilket gods som i framtiden kan 

komma att hanteras på Risholmen. Den huvudsakliga riskhanteringen för den verksamhet 

som avses bedrivas i en framtida hamn på Risholmen kommer att beskrivas vid ansökan 

om miljötillstånd för hamnen. Om den framtida hamnen ska användas som energihamn 

med hantering av brandfarliga och explosiva varor etc, måste riskutredningen uppfylla 

kraven i lagen om detta när det finns information av en rimlig detaljeringsgrad över den 

aktuella anläggningen. Ansökan om miljötillstånd kommer ske i samband med att detalj-

plan tas fram varför detaljerade frågor avseende risk från Risholmen kommer hanteras i 

detaljplan/miljötillstånd. 

Kontoret har haft en dialog med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten efter utställningen 

angående riskfrågorna samt kompletterat framtagen riskutredning. Länsstyrelsen har åter-

stående frågor och invändningar kring risker med en lokalisering av en färjeterminal till 
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Arendal och utbyggnad av energihamn på Risholmen. Kontorets bedömning är att en ut-

byggnad av färjeterminal i Arendal kommer före i tid än en utbyggnad av energihamn på 

Risholmen. Det innebär att utbyggnaden av hamnen på Risholmen kommer behöva an-

passas till de förutsättningar som en färjeterminal vid Arendal kräver, vilket även Rädd-

ningstjänsten har bekräftat i den dialog som har förts angående riskfrågorna. Det medför 

anpassning av den nya hamnen både till storlek och innehåll och vilka säkerhetssystem 

som kommer krävas. Bedömningarna kommer lämpligen göras i kommande detaljplane-

ring och tillståndsprövningar. Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet för brandfarlig 

vara, tillsynsmyndighet för farlig verksamhet och brandfarlig vara samt remissinstans för 

Sevesoärenden och miljötillstånd vilka samtliga kan reglera en framtida verksamhet på 

Risholmen. 

Kontorets sammantagna bedömning är att FÖP Västra Arendal och Torsviken kommer 

kunna utgöra en bra grund för fortsatt utveckling av Göteborgs hamn och verksamheter i 

anslutning till hamnen både på kort och lång sikt samt och att riksintresset hamn/kommu-

nikationer säkras. Vidare bedömer kontoret att FÖP Västra Arendal och Torsviken kan 

utgöra grund för ställningstaganden inför bildandet av ett kommunalt naturreservat inom 

Torsviken-området.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
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SAMMANFATTNING
I detta kapitel görs en kort sammanfattning av planförslaget. 
De frågor som kom upp i samrådet och som har föranlett änd-
rad inriktning och andra ändringar och kompletteringar i för-
slaget beskrivs särskilt. 
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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET

En ny fördjupning av översiktsplanen 
Denna plan är en fördjupning av översiktsplanen för Göteborg, en s k FÖP, för 
områdena västra Arendal och Torsviken i Göteborgs ytterhamnsområde. Det 
finns sedan tidigare en gällande Fördjupad översiktsplan för Ytterhamnsområ-
det som omfattar området från Älvsborgsbron till Torshamnen, där Torsviken 
med omgivningar och ett område i Arendal undantogs från antagandet år 2006. 
Länsstyrelsen ansåg då att konflikterna mellan Torsviken som Natura 2000- 
område och hamnens försörjningsleder inte var lösta i planeringen, och var inte 
överens med staden på vilket sätt som de motstående riksintressena skulle kunna 
tillgodoses.

Planarbetet
I Översiktsplan för Göteborg från 2009 avgränsades ett utredningsområde som 
omfattar Torsviken och delar av Västra Arendal. Byggnadsnämnden beslöt att ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupning av översiktspla-
nen för dessa delar.  

Under den tid då FÖP- arbetet pågick kom en fråga från kommunen om 
massor från Västsvenska paketet skulle kunna nyttjas för utbyggnad av den nya 
hamnen på Risholmen. De delvis nya förutsättningarna för FÖP- arbetet med-
förde att byggnadsnämnden i mars 2014 tog beslut om att ”utöka uppdraget för 
fördjupningen av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken”.

Parallellt med stadsbyggnadskontorets arbete med FÖP:ens samrådshandling 
arbetade Göteborgs Hamn AB (GHAB) med en ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för en ny hamnanläggning öster om Risholmen. Göteborgs Hamn 
AB presenterade ett första utkast till ansökan Risholmen- framtidens hållbara 
hamn, som skickades ut för samråd i februari 2015. Samråd om FÖP:en enligt 
plan- och bygglagens regler genomfördes parallellt. Tidplanen för tillståndsan-
sökan styrdes av de tidssatta utbyggnaderna i det Västsvenska paketet och beho-
vet av att få avsättning för massorna. När de båda samråden genomförts kunde 
konstateras att tiden var för knapp för att få fram de tillstånd som krävdes för 
en påbörjad utbyggnad på Risholmen, och arbetena med tillståndsansökan och 
fördjupad översiktsplan avstannade därefter.

Under hösten 2018 återupptogs arbetet med en utställningshandling för den 
fördjupade översiktsplanen. Ett par nya frågor av betydelse för området som hel-
het behövde behandlas på en översiktlig plannivå. 

Hamnen är störst i Skandinavien 
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och är av stor betydelse för 
näringslivet i Sverige och Norge. Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs 
Stad. Enligt ägardirektivet ska ”Hamnen utgöra det självklara godsnavet för 
sjötransporter i Skandinavien och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, 
sysselsättning och hållbar utveckling i Göteborg”. Cirka en tredjedel av all ut-
rikeshandel från Sverige går genom hamnen. Hamnens betydelse nationellt ut-
trycks bl a i att hamnområdet med expansionsytor är av riksintresse enligt miljö-
balken, och att staden i Översiktsplan för Göteborg angett den strategiska frågan 
”Göteborg som Nordens logistikcentrum” som särskilt viktig för Göteborgs ut-
veckling. I ägardirektivet sägs vidare att ”Hamnens roll som ledande export- och 

Planering i Ytterhamnsområdet 
•  FÖP Ytterhamnsområdet antagen 

2006, Torsviken och del av Arendal 
undantogs från antagande

•  Uppdrag om ny FÖP 2009
•  Utökat uppdrag 2014
•  Samråd om FÖP och tillståndsan-

sökan för ”Risholmen - framtidens 
hållbara hamn” med VP-massor 
2015

•  Inte längre aktuellt med VP-mas-
sor, planarbetet lades vilande 2016

•  Arbetet med FÖP återupptas 2018, 
nya frågor och förutsättningar

•  Utställning av FÖP hösten 2020

Torshamnen utgör gräns för ham-
nens möjliga expansion västerut. Foto 
Stadsbyggnadskontoret  
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importhamn ska stärkas. Bolaget ska ur ett långsiktigt perspektiv förvalta och 
utveckla mark- och vattenområden för hamnverksamhetens eget behov”. 

Att hamnen kan utvecklas för att möta ökad efterfrågan på transporter till 
sjöss, är av stort allmänt intresse. All expansion måste ske i området utanför 
Älvsborgsbron, eftersom tung hamn- och industriverksamhet är svår att kom-
binera med stadens ambitioner att förtäta och bygga ut staden med centralt och 
vattennära belägna bostäder och centrumverksamheter. 

Möjligheterna att expandera åt väster i ytterhamnsområdet är dock begränsa-
de. Den ytterst belägna Torshamnen på Hjärtholmen utgör i princip gränsen åt 
väster. Risholmen med omgivande vattenområde samt Aspholmen vid Arendal 
är de sista hamndelar som kan byggas ut inom en överblickbar framtid. Området 
måste därför planeras väl och tas tillvara på ett för framtiden hållbart sätt. 

Ändringar efter samrådet 
Hamnen för stor och användningssättet otydligt
Samrådet
Samråden för FÖP:en och tillståndsansökan ledde till nya utgångspunkter och 
klargöranden för FÖP:en. Bland annat ansåg Länsstyrelsen att Göteborg Hamn 
AB inte kunnat motivera behovet av en så stor utbyggnad av Risholmenhamnen, 
som beskrivits i ansökan (och också i FÖP:en). Inte heller användningssättet var 
tydligt klarlagt i FÖP:en.

Utställningen
Efter samrådet reviderade GHAB hamnanspråken vad gäller innehåll, omfatt-
ning och tidplan. Istället för den stora hamnanläggning som presenterades i an-
sökan om tillstånd, ändrades anspråken till en mindre hamn med användnings-
sättet ”Energihamn för flytande energiprodukter”. Transporterna till och från 
hamnen förväntas huvudsakligen ske med fartyg. Tidplanen för genomförandet 
är inte kopplad till den för VP- massorna, utan istället mer knuten till hamnens 
eget behov av att avyttra förorenade muddermassor i regelbundet återkommande 
kampanjer. En bedömning är att den nya energihamnen på Risholmen kan stå 
färdig i sin helhet 2045-2050.  

Infrastrukturen
Samrådet
Huvuduppgiften i det ursprungliga uppdraget för FÖP:en var att utreda olika 
alternativa lösningar för väg och järnväg till en ny hamn på Risholmen. Sam-
rådshandlingen var därför inriktad mot att konsekvensbedöma ett stort antal 
väg- och järnvägsalternativ utifrån funktionalitet, påverkan på Natura 2000- 
området och risker.  

Utgångspunkten i den utredning av olika alternativ som togs fram inför sam-
rådet var att den nya hamnen skulle ha ett flexibelt användningssätt för fram-
tiden. Den mängd biltrafik och det antal tågrörelser per dygn som en hamnan-
läggning av antagen storlek och innehåll skulle ge upphov till blev därför en 
förutsättning för utredningen. 

Utställningen
I utställningshandlingen gjordes en utvärdering av de olika infrastrukturalterna-
tiven. De flesta alternativen valdes bort som inte genomförbara med hänsyn till 
de miljö- och riskkriterier som kan ställas. 

Nya utgångspunkter efter samrådet 
•  Risholmenhamnen blir energi-

hamn för flytande energiprodukter. 
Transporter ut och in sker huvud-

sakligen med fartyg.
•  Successiv utbyggnad av hamnen, 

färdigställd 2045-2050
•  Inga järnvägstransporter, begrän-

sade transporter med bil. Hjärt-
holmsvägen kan användas som 
tillfart.

•  På mycket lång sikt: Fortsatt ut-
byggnad åt norr och/eller söder. 
Ändrat användningssätt till torr-
last-roro. Väg och järnväg genom 
Arendal på bro över Arendalsviken.
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En energihamn för flytande energiprodukter kräver för sin funktion ingen 
utbyggd väg eller järnväg, eftersom de flesta transporterna in och ut från ham-
nen sker med fartyg. Förslaget är därför att Hjärtholmsvägen kan användas i 
befintligt läge.

Om ytterligare utbyggnad av Risholmenhamnen ska göras efter 2050 eller 
om hamnen på lång sikt får ett annat användningsområde med stort transport-
behov, måste andra lösningar för transporterna väljas. Förslaget är att Risholmen 
då ska försörjas med väg och järnväg genom Arendal och på bro till Risholmen 
från Arendal.

Samlad riskbild 
Samrådet
Länsstyrelsen ansåg att riskerna med farligt gods, farliga verksamheter etc inte 
var tillräckligt väl beskrivna i samrådshandlingen. En bedömning av de samlade 
riskerna önskades - inte bara för infrastrukturen  - utan också för de risker som 
förknippas med en ny hamnanläggning i anslutning till andra farliga verksam-
heter i området. 

Utställningen  
Inför utställningen togs fram en ny riskutredning med syftet att belysa den sam-
lade riskbilden med energihamn på Risholmen. Slutsatserna i riskutredningen 
visar att de största riskerna är förknippade med hanteringen av farliga bränslen 
samt lastning och lossning i energihamnen. Av dessa är det den risk, som hand-
lar om en brand i hamnbassängen vid ett lastarmsbrott, som kan få allvarligast 
följder. I riskutredningen beskrivs också förhållandet mellan en energihamn på 
Risholmen och andra verksamheter och anläggningar i närområdet. Riskerna för 
att t ex föreslagen lagringsanläggning på norra Risholmen, Preem oljeraffinade-
ri, Aga gasanläggning, ledningar utefter Hjärtholmsvägen, Torsvikens Natura 
2000- område och kontorsverksamheter i Arendal, ska påverkas eller skadas av 
verksamheten i energihamnen anses som små och hanterbara.

Natura 2000- området och naturmiljön
Samrådet
Länsstyrelsen ansåg att påverkan och eventuella skador på Natura 2000- om-
rådet inte var tillräckligt väl belysta. Fokus hade lagts på de olika infrastruktu-
ralternativens påverkan och eventuella skador på Natura 2000- området genom 
bullerstörningar på fåglarna och fysiska ingrepp i dammarnas strandkanter. Vid 
utvärderingen av de olika infrastrukturalternativen, visade det sig att de flesta 
väg- och järnvägsalternativen innebar för stor påverkan avseende buller och in-
grepp för att kunna accepteras ur dessa aspekter.  

Utställningen
Genom att Risholmenhamnen föreslås som energihamn, som inte kräver väg- 
och järnvägstransporter, kan skador på fågellivet förorsakade av trafikbuller 
undvikas. En ny bullerutredning, som biläggs handlingen, visar den totala bul-
lernivån i Natura 2000- området och i kolonistugorna på Skeppstadsholmen. 
Utredningen redovisar bl a de beräknade ljudnivåerna år 2000, år 2019 och i en 
framtid då energihamnen har byggts ut. Resultatet visar en bild av att de samlade 
ljudnivåerna med en energihamn i stort sett blir de samma som de som gällde år 
2000. Utbyggnaden bör därför kunna ske utan att fåglarna i Natura 2000- om-
rådet riskerar att skadas genom buller.  

Rekommendationer för utbyggnad av 
hamn på Risholmen
•  Utbyggnad av en ny hamn på Ris-

holmen ska föregås av prövning i 
detaljplan enligt plan- och byggla-
gen och av tillståndsprövning av 
verksamheten enligt miljöbalken. 

•  Ett noggrannare underlag än vad 
som kan redovisas i denna över-
siktliga plan, kommer att krävas då 
det blir aktuellt med tillståndspröv-
ning och detaljplanering av ham-
nen. Nya undersökningar av då 
aktuella förhållanden beträffande 
t ex geologi, marin miljö, natur, 
buller, risker etc behöver tas fram 
som underlag för miljökonsekvens-
beskrivningar för miljötillstånd och 
detaljplan.

•  Tillstånd enligt MB 7 kap 28 a § 
(Särskilt skyddade områden) kan 
komma att krävas för projektet om 
åtgärderna på ett betydande sätt 
påverkar miljön i Natura 2000- 
området.

•  Tillstånd enligt MB 7 kap 29 a § 
(Regeringens tillåtlighetsprövning) 
kan komma att krävas om det visar 
sig att det finns risk för skada på 
Natura 2000- området och det 
saknas alternativa lösningar. I så-
dant fall måste kompensationsåt-
gärder vidtas för förlorade miljö-
värden. 
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Kulturmiljön
Samrådet
I flera samrådssvar påpekades att kulturmiljön och riskerna för skador på riksin-
tresset för kulturmiljövård behövde belysas bättre.

Utställningen
Göteborgs Stadsmuseum tog år 2015 på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret 
fram en kulturmiljöutredning. Syftet var att beskriva områdets kulturhistoriska 
värden utifrån den stora betydelse som älvmynningen med befästningar har för 
förståelsen av Göteborgs tillkomst och tillväxt som en befästningsstad av natio-
nellt intresse. Ett annat syfte var att visa vilka värden som särskilt bör beaktas i 
planeringen så att den negativa påverkan på kulturmiljön och särskilt på riksin-
tresset Nya Älvsborg blir så liten som möjligt och så att eventuella skador kan 
minimeras eller helt undvikas.  

Det kan konstateras att även om direkta fysiska ingrepp undviks i de histo-
riska lämningarna kommer en hamnutbyggnad på Risholmen att riskera negativ 
påverkan på den visuella upplevelsen av kulturmiljön och därmed också försvåra 
möjligheten att uppfatta och förstå det historiska sammanhanget. 

Nya frågor för FÖP:en
Cisterner på Risholmen
Byggnadsnämnden har meddelat positivt planbesked på en ansökan från GHAB 
om att i detaljplan pröva en ”tankpark” för lagring av flytande energiprodukter i 
cisterner på en del av befintlig yta på Risholmen.  

Planarbetet ska genomföras parallellt med att en tillståndsansökan enligt mil-
jöbalken arbetas fram. Frågan har behandlats i denna fördjupade översiktsplan,  
med rekommendationer om hur det fortsatta planarbetet ska bedrivas.  

Färjeterminal
Under arbetet med utställningshandlingen kom en fråga från staden till GHAB 
om det går att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendalshamnen. Sta-
den har önskemål om att använda områdena för de befintliga centralt belägna 
färjeterminalerna för ”stadsutveckling”, i vilken färjeterminaler inte anses inrym-
mas. Frågan som har utretts i den fördjupade översiktsplanen är om det bland 
annat ur risksynpunkt är lämpligt att kombinera persontrafik med lastning och 
lossning av energiprodukter i samma hamnbassäng. 

Den riskutredning som togs fram i samband med utställningen har komplet-
terats efter synpunkter från Länsstyrelsen. Eftersom det råder oklarhet om när 
den framtida energihamnen ska genomföras och också om vilka produkter som 
ska hanteras vid det tillfälle då den tas i bruk, är det svårt att bedöma riskerna 
annat än på en översiktlig nivå. I riskutredningen har redovisats exempel på vilka 
restriktioner som kan läggas på hamnanläggningen och de verksamheter som 
ska bedrivas i hamnen för att en kombination av energihamn och färjetrafik ska 
vara möjlig.   

Slutsatsen blir att eftersom en färjeterminal planeras i närtid och en utbyggd 
hamn på Risholmen blir verklighet först i ett senare skede, kommer den framtida 
energihamnen att behöva anpassas efter de krav på säkerhet som ställs på en fär-
jeterminal. Det kan handla om storlek, vilka produkter som kommer att kunna 
hanteras samt vilka säkerhetssystem som kommer att krävas.

 

Rekommendationer cisternområde
•  Utbyggnad av ett område för cis-

terner på Risholmen ska föregås 
av prövning i detaljplan och av till-
stånd enligt miljöbalken. 

•  Tillstånd enligt MB 7 kap 28 a § 
(Särskilt skyddade områden) kan 
komma att krävas för projektet om  
åtgärderna på ett betydande sätt 
riskerar att påverka miljön i Natura 
2000- området.

•  

Färjeterminal i Arendal
•  Färjeterminalen planeras till Aren-

dal innan det blir aktuellt med ut-
byggnad av energihamn 

•  Energihamnen kommer att behöva 
anpassas efter de krav på säkerhet 
som ställs på en färjeterminal.

•  Frågor kopplade till risker kommer 
att hanteras inom varje skede i 
kommande planering. En färjeter-
minal i Arendal kräver ändring av 
detaljplanen i området. 

Illustration av en färjeterminal i Arendal. 
(Illustration GHAB) Gemensam hamn-
bassäng för persontrafik, torrlasttrafik 
och fartyg med flytande energiproduk-
ter till Risholmen.



1. UTGÅNGSPUNKTER
I detta kapitel redovisas planuppdragets olika faser från det 
första beslutet i byggnadsnämnden år 2009 om att upprätta 
en fördjupad översiktsplan över området Västra Arendal och 
Torsviken. Utgångspunkterna för arbetet redovisas liksom de 
förändringar av dessa som föranletts av att nya frågeställning-
ar lagts till det ursprungliga planuppdraget.

Vidare redovisas sambandet med den gällande kommuntäck-
ande översiktsplanen för Göteborg och kopplingen till de mål-
bilder för utvecklingen av staden som beskrivs i översiktspla-
nen.  
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UPPDRAGET

Planområdets läge
Denna fördjupning av översiktsplanen behandlar en del i Göteborgs ytter-
hamnsområde som är benämnt Västra Arendal och Torsviken. Ytterhamnsom-
rådet är den del av Göteborgs hamn som ligger mellan Torshamnen i väster 
och Älvsborgsbron i öster i Göta älvs mynning på älvens norra sida. Översikt-
lig planering över hela och delar av ytterhamnsområdet har pågått sedan länge. 
Kommunfullmäktige i Göteborg antog i april 2006 Fördjupad översiktsplan för 
Ytterhamnsområdet, som omfattade hela det yttre hamnområdet. En del av om-
rådet, dvs den del som bl a omfattar en ny hamn på Risholmen undantogs vid 
antagandet 2006. Det är den delen, men något utvidgad, som denna fördjupning 
handlar om.

Planering i ytterhamnsområdet
Den fördjupade översiktsplanen från 2006 har legat till grund för planerade, 
pågående och genomförda utbyggnadsprojekt i hamnområdet som exempelvis 
planering och utbyggnad av ny hamn vid Aspholmen (Arendal 2), detaljplan 
för Halvors Äng, område vid Tankgatan och detaljplan för Nordatlanten. Det 
fanns emellertid frågor av betydelse för hamnområdets framtida mark- och vat-
tenanvändning som inte löstes i planen från 2006. Det handlade om att på sikt 
utveckla en ny hamn på Stora Risholmen. Länsstyrelsen och kommunen var inte 

Utdrag ur karta med planområdet 
Västra Arendal och Torsviken inlagt
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överens om och på vilket sätt som de motstående riksintressena skulle kunna till-
godoses i området. I granskningsyttrandet från oktober 2005 framhöll länssty-
relsen bl a att ”Konflikter kvarstår således mellan Torsviken som Natura 2000- om-
råde och hamnens försörjningsleder samt även mellan utbyggnad av Preem raffinaderi 
och hamnens försörjningsleder”. Området runt västra Arendal, Stora Risholmen 
och Torsviken undantogs från antagandet och redovisades som ”Utredningsom-
råden” för senare ställningstaganden i ett särskilt utredningsskede. 

I Översiktsplan för Göteborg, antagen 2009-02-26, avgränsades ett utrednings-
område som omfattar Torsviken och delar av Västra Arendal där det på plankar-
tan ”Mark- och vattenanvändning” anges ”Utredningsområde – diskussion om 
framtida mark- och vattenanvändning pågår.”

Byggnadsnämnden beslöt i april 2009 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag 
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen, en så kallad FÖP, för områdena 
Västra Arendal och Torsviken. 

Syftet med fördjupningen var enligt nämndens beslut främst ”att möjliggöra 
en framtida utbyggnad av en så kallad rorohamn på Stora Risholmen med tillhörande 
väg- och järnvägsanslutningar samtidigt som Torsvikens natur- och friluftsvärden 
säkerställs”. 

Olösta konflikter i markanvändningen
De grundläggande konflikterna i mark- och vattenanvändningen i Arendal- 
Torsvikenområdet är fortfarande inte lösta. 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn belägen på Göta älvs nordsi-
da i älvens mynningsområde. Hamnområdet med expansionsytor är av riksin-
tresse enligt MB 3 kap 8 §. Godsmängderna har ökat, fartygen har blivit stör-
re och nya hamndelar har tillkommit i hamnområdet utanför Älvsborgsbron. 
Möjligheterna att expandera åt väster i ytterhamnsområdet är begränsade. Den 
ytterst belägna Torshamnen på Hjärtholmen utgör i princip gräns åt väster. Ris-
holmen med omgivande vattenområde samt Aspholmen vid Arendal är de sista 
av hamndelarna som kan byggas ut inom överblickbar framtid. Det är därför 
särskilt betydelsefullt att den enda kvarvarande mark- och vattenresursen för 
Göteborgs hamn kan tas tillvara på ett så effektivt och klokt sätt som möjligt. 

En restriktion för utbyggnadsmöjligheterna för hamnen är dock att delar av 
vatten- och landområdena väster om och inom hamnens expansionsytor utgör  
ett Natura 2000- område beslutat enligt EU:s fågeldirektiv. Natura 2000- om-
råden är skyddade genom tvingande lagstiftning i miljöbalken. Inga åtgärder får 
utföras som på ett betydande sätt kan skada livsmiljöerna och de arter som ska 
skyddas i sådana områden. Natura 2000- områden är också av riksintresse enligt 
4 kap miljöbalken.

Syfte med planen
Enligt byggnadsnämndens beslut från år 2009 är syftet med fördjupningen 
främst att säkerställa möjligheterna för en framtida utbyggnad av en rorohamn 
på Stora Risholmen med väg- och järnvägsanslutningar. Detta måste ske utan 
skada på Torsvikens natur- och friluftsvärden som inte bara skyddas, utan helst 
också förbättras. 

I detta planeringsarbete ska därför, utifrån framtaget utrednings- och under-
lagsmaterial, konflikten i mark- och vattenanvändningen belysas och ett förslag 
redovisas som visar hur de två starka intressena kan tillgodoses inom området. 

Motstående sida överst: 
Utredningsområdet inlagt med 
rödstreckat raster .

Motstående sida nederst: Fördjupad 
översiktsplan för Ytterhamnsområdet. 
Undantaget utredningsområde inlagt 
med dubbelstreckad linje i grå färg. 
Planen kommer att sluta gälla i sin 
helhet när ny ÖP för Göteborg antas. 

Översiktsplan för Göteborg 2009. 
Utredningsområdet inlagt med 
streckad linje i grå färg.
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En hamnutbyggnad på Risholmen har i sig inte ifrågasatts i tidigare plane-
ring, vilket också framgår av såväl den gällande som den pågående översiktspla-
nen för Göteborg och i den fördjupade översiktsplanen för Ytterhamnsområdet. 
Det är tillgängligheten till hamnen och därigenom lägena för infrastrukturstrå-
ken som varit de största stötestenarna. Det är utefter dessa stråk som risken är 
störst för skada på Natura 2000- området och konflikter med pågående verk-
samheter i området. 

Nya förutsättningar
Under de år som planarbetet pågått har förutsättningarna delvis förändrats. I 
samrådshandlingen beskrevs en betydligt större hamnanläggning än vad som 
tidigare redovisats i den översiktliga planeringen. Utbyggnad av den nya ham-
nen måste ske i ett läge öster om Risholmen i stället för väster om denna så som 
visats i FÖP Ytterhamnsområdet. Användningsområdet för hamnen har ändrats 
från roro till i första hand energiprodukter. Det är det segment av hamnens verk-
samhet, som det åtminstone på kortare sikt, enligt Göteborgs Hamn AB finns 
störst behov av att tillgodose.

FÖP:en är underlag för fortsatt planering
Slutsatserna i den antagna planen ska ligga till grund för fortsatt planering av in-
frastruktur och utbyggnad av Risholmen som hamnanläggning samt också vara 
ett av underlagen för kommande tillståndsprövningar. Syftet är också att den 
antagna planen ska fungera som grund för kommunens fortsatta detaljplane-
ring och andra ställningstaganden om mark- och vattenanvändningen i Aren-
dal- Torsvikenområdet som helhet. Ett annat syfte är att planen ska underlätta 
kommunens arbete med att bilda ett kommunalt naturreservat i hela eller delar 
av Torsvikens Natura 2000- område.

Ett övergripande syfte med planen är att en långsiktigt lämplig utbyggnad av 
hamnen med tillhörande infrastruktur inte ska försvåras genom att kortsiktiga 
åtgärder som förhindrar detta genomförs i hamnområdet.

Planarbetet hittills
Förstudie
Arbetet med att ta fram fördjupningen av översiktsplanen har bedrivits i flera 
steg sedan 2009. Det påbörjades genom en sammanställning av då tillgängligt 
kunskapsmaterial som berör området i en Förstudie - sammanställning av kun-
skapsunderlag maj 2011. Materialet i förstudien har använts i tillämpliga delar i 
detta planeringsarbete. Inaktuellt underlag har uppdaterats med nya utredningar. 

Samrådshandling utökat uppdrag
Efter 2011 togs nya kunskapsunderlag fram vad gäller infrastruktur och genom-
förandefrågor, risker, Natura 2000- värden samt också övriga naturvärden på 
land och i vatten. Buller och andra störningar från framtida bil- och tågtrafik till 
Risholmen utreddes också.

Under tiden som utredningarna för en samrådshandling pågick, ställde sta-
den och Trafikverket frågan till Göteborgs Hamn AB (GHAB) om möjlighe-
ten att ta hand om massor från Västsvenska paketet (VP) för utbyggnad av en 
hamnanläggning på Risholmen. GHAB hade i den långsiktiga planeringen av-
satt vattenområdet öster om Risholmen för uppläggning av egna muddermassor. 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORGFÖRDJUPAD FÖR OMRÅDENA      VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN

MAJ 2011
ARBETSMATERIAL - FÅR EJ DIARIEFÖRAS, KOPERAS ELLER DISTRIBUERAS  STADSBYGGNADSKONTORET

FÖRSTUDIESAMMANSTÄLLNING AV KUNSKAPSUNDERLAG

Roro - roll on roll off

Fraktfartyg som är konstruerade för att 
fartygets last ska kunna köras ombord 
och i land
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Om VP- massor skulle användas vid en utbyggnad av Risholmen behövde ett 
större vattenområde tas i anspråk för hamn än vad som redovisats i den fördju-
pade översiktsplanen från 2006 och i Översiktsplan för Göteborg. 

Byggnadsnämnden fattade därför ett beslut 2014-03-21 om ”att utöka upp-
draget för fördjupningen av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken 
inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda” för att kunna utreda möjlig-
heterna att använda VP-massorna till hamnändamål. 

Samråd om tillståndsansökan
Parallellt med stadsbyggnadskontorets arbete med FÖP:ens samrådshandling 
arbetade Göteborgs Hamn AB med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för en ny hamnanläggning öster om Risholmen. Göteborgs Hamn AB presen-
terade ett första utkast till ansökan Risholmen- framtidens hållbara hamn, som 
gick ut för samråd i februari 2015. Samråd om FÖP:en enligt plan- och byggla-
gens regler genomfördes parallellt. Tidplanen för tillståndsansökan var mycket 
pressad och styrdes av de tidssatta utbyggnaderna av projekten i det Västsvenska 
paketet och behovet av att få avsättning för massorna. När de båda samråden 
genomförts kunde konstateras att tiden var alltför knapp för att få fram allt 
det underlag och de tillstånd som krävs för att kunna påbörja utbyggnad av ett 
så komplicerat projekt som en ny stor hamndel innebär. Efter att ha reviderat 
ursprunglig layout för den nya hamnen och genomfört ett visst fortsatt utred-
ningsarbete efter samrådet, lades arbetet med tillståndsansökan ner. Trafikverket 
måste söka avsättning för massorna på annat håll.    

PLANPROCESSEN

Kort om samrådet
På grund av den pressade tidplanen för ”projekt VP-massor” var samrådstiden 
för FÖP:en satt från 2015-02-15 till 2015-04-15, dvs endast två månader. Sam-
rådstiden för tillståndsansökan var densamma. De flesta remissinstanser lämna-
de svar i de båda samråden. Länsstyrelsen ville samordna myndighetens svar på 
FÖP:en respektive tillståndsansökan, och dröjde med remissvaren till slutet av 
juni 2015. 

Innehållen i de båda samrådsdokumenten - FÖP:en och tillståndsansökan 
stämde inte överens i alla avseenden. Skillnaderna hade sin grund i att GHAB 
började arbeta med ansökan om tillstånd när planprocessen för FÖP:en pågått 
under lång tid. De utredningar beträffande trafik, risker, naturvärden och buller 
som genomförts under arbetet med den fördjupade översiktsplanen och som an-
vänts som underlag för denna, byggde på andra förutsättningar än de som låg till 
grund för ansökan. Detta gällde framför allt den nya hamnens användningssätt 
och omfattning, infrastrukturen samt etapputbyggnaden av den nya hamnen.

I samrådsredogörelsen redovisades och kommenterades de synpunkter som 
remissinstanserna lämnade på FÖP:en. 

SamrådShandling byggnadSnämnden 2014-12-16 StadSbyggnadSkontoret

ÖverSiktSplan                               fÖr gÖteborgfÖrdjupad fÖr väStra arendal                           och torSviken

MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER OMRÅDET VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
RIKSINTRESSEN
KONSEKVENSER

Samråd!
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SDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 TorslandaSDN 16 Torslanda

I samrådshandlingen markerades 
planområdet med en röd ring.

Samrådshandlingen från 2014
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Synpunkter i samrådet 
De inkomna yttrandena rörde såväl övergripande principiella frågor som sådana 
som handlar om detaljer i utformning och dylikt. Huvudsakliga invändningar 
från samrådet sammanfattas nedan. Synpunkterna utgjorde utgångspunkt för 
utformningen av utställningshandlingen. 
• Omfattningen av utbyggnaden och utfyllnaden av massor ansågs vara för stor.
• Behovet av en så stor hamn var inte tillräckligt redovisat.
• Användningssättet av hamnen var inte tydligt redovisat. 
• Trafikering av den nya hamnen var olika beskriven i FÖP:en och i tillstånds-

ansökan. Trafikmängder, andelen farligt gods, behov och tidplan för utbygg-
nad av väg och järnväg måste därför beskrivas bättre. 

• Viktiga anläggningar för raffinaderiernas verksamhet kunde skadas av trafik-
leder och av utfyllnader. 

• Riskerna med farligt gods, farliga verksamheter etc var inte tillräckligt väl 
beskrivna. 

• Översvämningsrisker och höga vattenstånd borde utredas och vägar och 
hamnanläggning höjdsättas utifrån att hamnanläggningen ska ses som en 
samhällsviktig verksamhet.

• Geotekniken skulle ha beskrivits och beaktats vid val av infrastrukturlösning.
• Buller från verksamheten på omgivande bostäder, t ex på fritidsbostäderna i 

Torslanda koloniområde skulle ha beräknats. 
• Påverkan och eventuella skador på Natura 2000, (intrång, buller, vattenge-

nomströmning, marina miljöer etc) hade inte belysts tillräckligt.
• Kulturmiljön och riskerna för skador på riksintresset för kulturmiljövård bor-

de ha belysts bättre.
• MKN för luft och vatten skulle ha redovisats utifrån kraven på bevarandesta-

tus för Rivö Fjord som inte får försämras. 
• De sociala frågorna var dåligt belysta i planen. En social konsekvensanalys 

med barnkonsekvensanalys (BKA) borde därför tas fram.
• Tillgängligheten till området, dvs möjligheterna att nå arbetsplatserna och 

friluftsområdet med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik borde beskrivas 
bättre. 

Ändringar och kompletteringar inför utställningen 
Behov, omfattning och användningssätt 
• Användningssättet för den nya hamnläggningen föreslås vara energihamn för 

i första hand flytande energiprodukter. Denna beräknas vara utbyggd i sin 
helhet år 2045. Behovet av och utformningen av en sådan hamn är motiverad 
i FÖP:en.

• Det långsiktiga behovet efter år 2045 har beskrivits utifrån den strategiskt 
viktiga frågan om att reservera mark- och vattenområden för hamnens fram-
tida utveckling. Användningssättet på lång sikt kan inte redovisas med nog-
grannhet idag. Framtida utbyggnadsområde redovisas som ”Utredningsområ-
de” på FÖP:ens plankarta. 

Infrastruktur och trafik
• Angöringspunkterna till den nya hamnen från land föreslås i första hand sty-

ras till Ytterhamnsmotet och till det utbyggda Sörredsmotet.
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• Utgångspunkten har varit att transporterna till och från den nya energiham-
nen huvudsakligen kommer att ske med fartyg. Transportbehovet med bil 
förväntas därför bli litet. I planen föreslås att transporterna på väg får ske via 
Hjärtholmsvägen i befintligt läge. Trafikmängder, utformning och eventuella 
skyddsåtgärder mot buller och andra riskfaktorer samt påverkan och konse-
kvenser av vägvalet beskrivs i FÖP:en.

• Utbyggnad av hamnen på längre sikt efter 2045 redovisas som ”Utrednings-
område”. 

• En hamn på lång sikt bör kunna få ett flexibelt användningssätt och också 
trafikförsörjas med väg- och järnväg. En utvärdering av de utredda väg- och 
järnvägsalternativen visade att det är de alternativ som går via södra Arendal 
och på bro över Arendalsviken till Risholmen som kommer att påverka Natu-
ra 2000- området minst samtidigt som riskerna med farligt gods kan hanteras 
bäst. Det är därför detta alternativ som har föreslagits i FÖP:en. 

Risker
• I samrådshandlingen utreddes riskerna för de olika presenterade väg- och 

järnvägsalternativen. Riskutredningen låg bland annat som grund för utvär-
deringen av dessa. 

• Riskbilden med en energihamn för flytande energiprodukter kommer att vara 
en annan än den som förutsades under samrådet. 

• En översiktlig riskbedömning med de samlade riskerna redovisades i FÖP:en. 

Översvämningsrisker och geoteknik
• De nivåer som redovisas i ”Översiktsplan för Göteborg - tematiskt tillägg 

till översvämningsrisker” antagen av kommunfullmäktige 2019-04-25, före-
slogs bli tillämpade tills nya nivåer utretts. Nivån på hamnanläggningen fö-
reslogs till ca +2,5. För prioriterade stråk och utrymningsvägar var den då 
rekommenderade planeringsnivån för hav satt till +1,8 i det tematiska tilläg-
get. Hjärtholmsvägen som föreslås bli använd som tillfartsväg till Risholmen 
under lång tid, ligger i de flesta avsnitt över denna nivå. (Inför antagandet har 
nya planeringsnivåer rekommenderats). En sammanställning av de geotek-
niska förhållandena har redovisats i FÖP:en.

Buller
• Uppgifter om den nya hamnverksamhetens bidrag till ökat buller och risker-

na för störningar på omkringliggande bostäder och Natura 2000- område har 
redovisats i en bifogad bullerutredning. 

• Konsekvenserna av bullerpåverkan för boende, fritidsboende och Natura 
2000- området har beskrivits i FÖP:ens miljökonsekvensbeskrivning. 

Naturvärden och Natura 2000- området
• De infrastrukturalternativ som har störst påverkan på Natura 2000- området 

valdes bort.
• Utgångspunkt i FÖP:en har varit ett konkret förslag till utbyggnad av en 

ny hamnanläggning i en första etapp. Utifrån tillgängligt underlagsmaterial 
kan den föreslagna hamnanläggningens effekter och konsekvenser på Natura 
2000- området beskrivas relativt detaljerat.

• Konsekvensbeskrivningen av en utbyggnad efter 2045 (utredningsområdet), 
har hållits på en övergripande nivå. Osäkerheterna om framtiden blir större ju 
längre fram planeringshorisonten ligger.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och luft
• I senast beslutade MKN för vatten har särskild hänsyn tagits till förhållan-

dena i den del av vattenförekomsten Rivö Fjord som innehåller Göteborgs 
hamn, så att hamnens fortsatta verksamhet samt också utbyggnad ska vara 
möjlig utan att miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids.

• GHAB har sedan tidigare tagit fram en kartering av bottenfaunan, där bl 
a befintliga ålgräsängar redovisats. GHAB har också tagit fram ett koncept 
till dagvattenutredning med förslag till åtgärder för att rena och fördröja 
dagvattnet från hamnanläggningen. Det framtagna underlaget redovisades i 
FÖP:ens MKB.

Kulturmiljön
• FÖP:en kompletterades med en fornlämningsredovisning samt resultatet 

från en marinarkeologisk utredning.
• Ett fördjupat kunskapsunderlag har tagits fram där bland annat de kultur-

historiska värdena för riksintresset Nya Älvsborg noggrant beskrivits liksom 
också områdets betydelse för försvaret av Göteborgs inlopp under århundra-
dena.

• Kulturmiljömaterialet har arbetats in i FÖP:ens planbeskrivning med MKB. 
Konsekvenserna för riksintresset har beskrivits för i första hand den föreslag-
na mindre utbyggnaden av hamnen fram till 2045. 

Sociala konsekvenser och barnkonsekvensanalys
• En kortfattad social konsekvensanalys SKA med en barnkonsekvensanalys 

BKA har kompletterat FÖP:en.

Tillgängligheten till området
• Tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafikanter 

har uppmärksammas i FÖP:en.

Nya anspråk efter samrådet
Cisterner på Risholmen
Byggnadsnämnden har meddelat positivt planbesked på en ansökan från Göte-
borgs Hamn AB om att i detaljplan pröva en ”tankpark” för lagring av flytande 
energiprodukter på en del av befintlig yta på Risholmen. Tankparken ska enligt 
ansökan inrymma sex cisterner vardera, med en diameter på 50-75 meter och en 
byggnadshöjd på ca 25-30 meter. I cisternerna ska ca 400 000 kubikmeter råolja 
och andra flytande olje- och energiprodukter lagras. Det område som behövs är 
ca 6 ha. 

Planarbetet ska genomföras parallellt med att en tillståndsansökan enligt mil-
jöbalken arbetas fram. Användningssättet för området har i byggnadsnämndens 
beslut bedömts som förenligt med ändamålet energihamn.  Exempel på placering av cisternerna 

enligt ansökan från GHAB. Ett annat 
exempel visar en placering på det 
utfyllda området söder om bergknallen. 
Noggrannare studier av placeringen och 
konsekvenserna av de olika alternativen 
behöver föregå planläggning och 
ansökan om miljötillstånd. 
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Färjeterminal
Under arbetet med utställningen av FÖP:en kom en fråga från kommunen till 
GHAB upp om det går att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendals-
hamnen. Kommunen har önskemål om att använda områdena för de befintliga 
centralt belägna färjeterminalerna för sådan stadsutveckling där färjeterminaler 
inte inryms. GHAB har i en skiss visat hur nya pirar för färjorna skulle kunna 
byggas längst in i den hamnbassäng som kommer att bli gemensam för Arendal 
2 (pågående utbyggnad) och den föreslagna energihamnen. Frågan som bely-
ses i den fördjupade översiktsplanen är om det bland annat ur risksynpunkt är 
lämpligt att blanda persontrafik med lastning och lossning av energiprodukter i 
samma hamnbassäng.  

Antagande av FÖP- Västra Arendal och Torsviken
Kort om utställningen
Förslaget till fördjupad översiktsplan har efter behandling och beslut i bygg-
nadsnämnden varit utställt för granskning under två månader mellan tiden 19 
augusti och 20 oktober 2020. 

Inkomna synpunkter efter utställningen har sammanställts i ett särskilt utlå-
tande, som bifogas planförslaget. Länsstyrelsens granskningsyttrande biläggs i 
sin helhet handlingen. Efter utställningen har mindre kompletteringar och re-
daktionella ändringar gjorts i planförslaget. Det reviderade planförslaget tillsam-
mans med kommunens särskilda utlåtande ska antas av Kommunfullmäktige. 
Planen gäller först efter att beslutet om antagande vunnit laga kraft. 

Kompletteringar inför antagandet
• Riskutredningen och FÖP:ens texter har kompletterats med avseende på 

riskerna förknippade med att kombinera färjetrafik och energihamn i samma 
hamnbassäng. Den reviderade riskutredningen biläggs antagandehandlingen. 

• Nya rekommenderade nivåer avseende risker för översvämning och höga 
vattennivåer i kustområdet har införts i antagandehandlingen. Konsekvenser-
na av för planområdet , främst avseende förhållandena på Hjärtholmsvägen 
har redovisats.

• Avsnittet rörande Miljökvalitetsnormerna för vatten i handlingens ”Håll-
barhetsbedömning” har kompletterats.

• Förtydliganden rörande eventuell risk för skada på riksintresset för kultur-
miljö ”Nya Älvsborg” har kompletterat handlingens ”Hållbarhetsbedöm-
ning”. 

• Uppdatering av kopplingen till Översiktsplan för Göteborg gransknings-
handling mars 2021 har gjorts. 

• Kartor och texter i handlingen har uppdaterats.
• Redaktionella ändringar med anledning av påpekanden från remissinstan-

serna har gjorts.

Exempel på placering av nya kajer för 
persontrafik i Arendalshamnen. I den 
västra delen av hamnbassängen visas 
två lägen för tankfartyg till den nya 
energihamnen. I den östra delen visas 
kajlägen för fartyg för torrlast vid den 
pågående utbyggnaden av Arendal 2. 
Illustration GHAB
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GR:s strukturbild för 
Göteborgsregionen. Göteborg är 
centrum och navet.

Illustration av de områdesvisa 
inriktningarna så som de redovisas i 
Översiktsplan för Göteborg 2009. 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG

Göteborg som regioncentrum
Göteborg är sedan länge en gammal och betydande hamnstad där sjöfart och 
varvsverksamhet spelat en stor roll. Göteborg är huvudort i Västra Götalandsre-
gionen, och bildar navet i Göteborgsregionen. 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), där regionens kommuner in-
går, har beslutat om en strukturbild där Göteborg är centrum. I dokumentet ”Ut-
hållig tillväxt” är mål och strategier formulerade för en hållbar regional struktur. 
Bland annat ska en fortsatt befolkningstillväxt stimuleras i Göteborgsregionen 
och en långsiktigt hållbar infrastruktur med möjligheter till god kollektivtrafik 
utvecklas. 

Sambandet med översiktsplan för Göteborg
Översiktsplan för Göteborg antogs i februari 2009. FÖP:en är en ändring av 
Översiktsplan för Göteborg och innebär att det görs mer detaljerade och nog-
granna studier av mark- och vattenanvändningen i området än vad som var möj-
ligt i översiktsplanen. Fördjupningen är en del av översiktsplanen och sambandet 
och kopplingen till denna ska redovisas i planförslaget.

En ny översiktsplan för Göteborg kan förväntas bli antagen första kvartalet 
2022 dvs först efter ett antagande av FÖP Västra Arendal och Torsviken. 

FÖP:en ska därför formellt ses som en ändring av översiktsplan 2009 och så-
ledes förhållas till denna vad gäller mål och inriktning. När ny Översiktsplan för 
Göteborg antas, kommer den att ersätta den gamla, som i och med antagandebe-
slutet kommer att upphöra gälla. I samma beslut måste då den antagna FÖP:en 
för Västra Arendal och Torsviken förklaras som aktuell och ingå som en del av 
den nya översiktsplanen. 

Ställningstaganden om mark- och vattenanvändningen i FÖP:en för Västra 
Arendal och Torsviken har utgjort underlag för den nya översiktsplanen vad 
avser förhållandena inom FÖP-området. De båda dokumenten samordnas så 
att de inte uppvisar motstående ställningstaganden eller så att missförstånd kan 
uppstå.

Strategiska frågor i Översiktsplan 2009
En av de 13 strategiska frågor som den kommuntäckande översiktsplanen byg-
ger på och som har betydelse för FÖP:en är ”Göteborg som Nordens logistik-
centrum”. Andra strategiska frågor som ”Robust samhälle”, ”Expansivt närings-
liv”, ”Förändrat transportbehov” samt ”Natur- och kulturmiljöer för attraktivitet” 
berör också fördjupningen.

Under den strategiska frågan Göteborg som Nordens logistikcentrum står 
bland annat att: ”Godsvolymerna i och runt Göteborg växer kraftigt, inte minst 
trafiken via Göteborgs Hamn. Göteborg och hamnen ska stärkas som Nordens 
logistikcentrum. Då allt mer av godset till och från hamnen ska gå på järnväg 
måste hamnbanan utvecklas. Nya områden för logistikföretag behövs. För att 
ge service åt hamnen reserveras områden för verksamheter, främst på Hisingen.

På grund av ökade godsmängder behövs fler kajer, större kranar och bättre 
järnvägs- och landsvägsförhållanden. Dessutom krävs ytterligare ytor för hamn-
verksamheten. I en fördjupning av översiktsplanen har dessa pekats ut, men det 
finns intressekonflikter.”
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Göteborgs hamn ska enligt Översiktsplan för Göteborg stärkas som Nordens 
logistikcentrum genom att:
• Nya ytor för hamnverksamhet tillkommer
• Kapaciteten på Hamnbanan förbättras och att störningar från banan minskar
• Framkomligheten för trafik till och från hamnen ökar
Huvuddragen i översiktsplan för Göteborg redovisas i områdesvisa inriktningar 
kopplade till geografiska områden. För området ”Storindustri, hamn, logistik” 
(violett på kartbilden områdesvisa inriktningar) ska Verksamheter med stort be-
hov av transporter prioriteras, God framkomlighet till dessa områden värnas och 
Inga nya bostäder byggas. 

Ny översiktsplan för Göteborg 
Översiktsplan för Göteborg- granskningshandling mars 2021 innehåller strate-
giska frågor redovisade i en utvecklingsstrategi. Områdena ”Storindustri, hamn 
och logistik” beskrivs som 
• Storindustri, hamn och logistik är yt- och transportkrävande verksamheter 

som ofta är störande och inte kan blandas med annan bebyggelse. Verksam-
heterna behöver därför prioriteras i befintliga industriområden.

• Göteborgs hamn är en av norra Europas viktigaste hamnar och verksamheter 
med koppling till logistikbranschen finns exempelvis vid Göteborgs infarter. 

• Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är avgörande för att 
dessa områden ska fungera på ett bra sätt. Framkomlighet för transporter till 
och från hamn-, logistik- och storindustri ska därför värnas. 

Förslagen ändrar inte de sedan tidigare fastlagda utgångspunkterna för FÖP 
Västra Arendal och Torsviken. 

Nedan till höger: Karta som visar de 
övergripande strategierna enligt den 
nya översiktsplanen. 

Nedan till vänster: Utdrag ur 
”Översiktsplan för Göteborg 
granskningshandling mars 2021”, 
kartan är ett utdrag ur översiktsplanens 
digitala karta som visar mark- och 
vattenvändningen i FÖP-området. 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - GRANSKNINGSHANDLING |  2. Utvecklingsstrategi22

Strategikarta 
Illustration: WSP/stadsbyggnadskontoret

I ytterstaden kommer utbyggnad att ske inom och i nära anslutning till Tors-
landa, Nya Hovås och Kärra. För att möta både stadens långsiktiga bostadsför-
sörjningsbehov, föreslås även ett nytt större område, väster om Kärra, att utredas 
vidare med syfte att möjliggöra bebyggelseutveckling där samt mindre områden 
i anslutning till Björlanda, Säve och Gunnilse.

Södra skärgården har karaktär av landsbygd genom sin begränsade tillgäng-
lighet till fastlandet. Här finns goda boendemiljöer med småskalig bebyggelse 
och samhällsservice som behöver kunna kompletteras försiktigt för att ha en le-
vande skärgård. I ytterstaden i övrigt föreslås en begränsad bebyggelseutveckling 
för att undvika ytterligare utglesning av staden. 
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Strategikarta 
Illustration: WSP/stadsbyggnadskontoret

I ytterstaden kommer utbyggnad att ske inom och i nära anslutning till Tors-
landa, Nya Hovås och Kärra. För att möta både stadens långsiktiga bostadsför-
sörjningsbehov, föreslås även ett nytt större område, väster om Kärra, att utredas 
vidare med syfte att möjliggöra bebyggelseutveckling där samt mindre områden 
i anslutning till Björlanda, Säve och Gunnilse.

Södra skärgården har karaktär av landsbygd genom sin begränsade tillgäng-
lighet till fastlandet. Här finns goda boendemiljöer med småskalig bebyggelse 
och samhällsservice som behöver kunna kompletteras försiktigt för att ha en le-
vande skärgård. I ytterstaden i övrigt föreslås en begränsad bebyggelseutveckling 
för att undvika ytterligare utglesning av staden. 



2. TEMATISKA     
INRIKTNINGAR
I översiktsplanen ska kommunen redovisa vilka allmänna intres-
sen det finns att ta hänsyn till vid beslut om användning av mark- 
och vattenområden. Mark- och vatten ska användas för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Allmänna intressen är bland andra 
sådana som rör natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter, 
utformning av bebyggelse och infrastruktur och hushållning med 
mark och vatten. 
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OMRÅDET VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN

Hamn, tung industri och Natura 2000 
Planområdet innehåller olika typer av verksamheter. Dominerande markanvänd-
ning är hamn och tung industri. Inom västra Arendal i det tidigare varvsområdet 
har också tillkommit många kontorsarbetsplatser och logistikföretag. Väster om 
området finns kolonistugor/fritidshus på Skeppstadsholmen och anläggningar 
för fritidsaktiviteter. Ytterligare västerut ligger bostadsområden och småindu-
stri. Natura 2000- området Torsviken ligger till största delen mellan bostäder/
småindustri och industri/hamnområde, men också delvis inom industriområdet. 

I det följande beskrivs kortfattat vilka verksamheter och anläggningar som 
finns i området samt också gällande detaljplaner och aktuella ägoförhållanden.

Hamnverksamheter 
Hamnverksamhet bedrivs inom östra Arendal (Roro, kryssningsfartyg), på Ris-
holmen utlastning av krossprodukter samt i Torshamnen (råolja). Nya Arendal 2 
kommer vid drift främst att användas för torrlast såsom containers och roro. Läs 
vidare under avsnittet Göteborgs hamn. 

Torshamnen 
Råoljehamnen Torshamnen norr om Hjärtholmen togs i bruk på 1960- talet. 
Torshamnen är den råoljehamn som förser Preemraff och St1 raffinaderi med 
råolja. Raffinaderiet St1 ligger i ytterhamnsområdets östra del utanför det områ-
de som ingår i fördjupningen. 

Hjärtholmen och Risholmen
Hjärtholmen 
• Anläggningar som ingår i oljehamnen är bl a brand- och släckningsutrust-

ning, transformator, pumpstation, hamnkontor etc. Området är avstängt med 
staket och grindar och är bevakat. 

Risholmen
• Här sker utlastning och upplag av krossprodukter. Vikans Kross innehar mil-

jötillståndet.

Preemraff Göteborg
Den huvudsakliga verksamheten är att förädla och förvara råolja och att lagra 
och distribuera raffinerade produkter. Anläggningen i Göteborg har tillstånd 
att hantera cirka sex miljoner ton råolja per år. De raffinerade produkterna leds 
via ledningar till en terminal i Skarvikshamnen utanför utredningsområdet. Där 
lastas huvuddelen av produkterna ut på fartyg. 

En anläggning för att tillverka diesel av tallolja togs i bruk under 2010. I 
processen sammanpressas fossil gasolja med förnybar talloljediesel. Preem AB 
planerar för ytterligare en ny anläggning för produktion av förnybar diesel och 
förnybart flygbränsle. 

Torshamnen med inneliggande 
tankfartyg. Foto GHAB
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Övrigt
Brandövningsplats
Räddningstjänsten Storgöteborg har ett övningsfält på Karholmen, norr om   
golfbanan. På anläggningen bedrivs intern och extern utbildning i förebyggande 
av skador och olyckor. Det är tillåtet att öva i skarp miljö och med skumvätska 
för övningsbruk. Släckvatten tas från egen damm. De bränslen som används är 
till största delen gasol. Anläggningen har årlig rapporteringsskyldighet till mil-
jöförvaltningen. 
 
Småbåtsvarv med hamn
Sydväst om Torsviken ligger ett småbåtsvarv för service av fritidsbåtar. Flera 
hallar för inomhusförvaring av båtar ligger på området. Söder om anläggningen 
och utanför Torsviken ligger en småbåtshamn med plats för ca 230 båtar. Mar-
kanvändningen är reglerad i detaljplan. 

Arendals industripark 
Arendalsområdet som till stora delar ägs av Platzer fastigheter AB, innehåller 
en mängd olika verksamheter, bland annat stora kontorsbyggnader med många 
arbetsplatser. Volvo, som hittills disponerat kontorshusen, avvecklar successivt 
sin verksamhet i Arendal. 

Vindkraftverk
Samtliga vindkraftverk på Hjärtholmen, Risholmen och före detta Flatholmen 
utom ett har monterats ner. Det som står kvar är föreningsägt och står på Flat-
holmen öster om Hjärtholmsvägen.

Renova deponi
På deponin har lagts miljöfarligt avfall fram till den stängdes år 1998. Renova 
AB har arbetat med efterbehandlingsarbeten, och anläggningen är sluttäckt med 
täta lermassor.  

Porten till oljehamnen

Småbåtshamn söder om Torsviken

Vindkraftverket på Flatholmen
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Motstående sida: Verksamheter och anläggningar 
inom området Västra Arendal och Torsviken

Torslanda havsbadskoloni 
På Skeppstadsholmen har sedan år 1924, då Göteborgs stad upplät området för 
en koloniverksamhet, uppförts 122 kolonistugor. Området ligger numera inom 
hamnens intresseområde och är påverkat genom bland annat buller från hamn-
verksamheten. Kolonistugeområdet har alltmer fått karaktär av fritidshusområ-
de, stugorna har byggts till och viss tillfällig bosättning har skett. 

Markanvändning och användningssätt har styrts upp genom områdesbestäm-
melser antagna år 2009. 

Aeroklubben modell Göteborg (AKMG) 
Verksamheten har bedrivits på Torslanda gamla flygplats där klubben disponerat 
ett stort område med både gräsytor och asfaltbana. Miljötillståndet för verksam-
heten har gått ut och något nytt har inte erhållits. Flygverksamheten är därför 
avslutad på flygfältet. 

Torslanda Golfklubb
Sydväst om Karholmsdammen driver Torslanda golfklubb en 18 håls golfbana. 
Användningen av marken regleras i detaljplan.

Vy över golfbanan

Flygbild över hamnområdet 
med Risholmen i bakgrunden. 
Vindkraftverken är numera 
nedmonterade. Utbyggnad av Arendal 
2 pågår. Foto: Stadsbyggnadskontoret.
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Detaljplaner
Detaljplanen för Preems raffinaderi är en stadsplan från 1964 med huvudända-
målet oljeraffinaderi. Verksamhetsbyggnader för småindustri/logistik nordväst 
om raffinaderiet med tillfart från Hamneviksvägen har uppförts med den gäl-
lande planen för oljeraffinaderi som grund.

Övervägande delen av Arendalsområdet är i gällande stadsplan från 1959 
avsatt för varvsverksamhet. Götaverken - Arendalsvarvet är sedan länge nerlagt 
och andra verksamheter är inrymda i de gamla varvslokalerna. Nya kontorsbygg-
nader och byggnader för andra ändamål än varv har uppförts utifrån den gamla 
inaktuella stadsplanen. 

Ägoförhållanden mark och vatten
Betydande mark- och vattenägare i området är förutom Göteborgs stad och 
GHAB också St1, Preem AB, Statens Fastighetsverk och Platzer fastigheter.

Göteborgs stad

Gbgs hamn
med dotterbolag

ST1

Bolag inom
Platzer

Preem

Smf:Platzer och
Göteborgs stad

Övriga Allmänt vatten
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fastighetsverk

Fastighetsägande FÖP Västra Arendal och Torsviken

Skala 1:40 000 i halvsida

0                             1                         2 km

Ej kartlagd

Motstående sida: Planförhållanden

Ägoförhållanden januari 2020
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GÖTEBORGS HAMN

Nordens största och mest betydelsefulla hamn
Göteborgs hamn är Nordens största hamn. Den har stor betydelse för näringsli-
vet i Sverige och Norge. För att möta ökad efterfrågan och det ökade behovet av 
olika typer av godstransporter till sjöss, sker kontinuerlig utveckling och effek-
tivisering av hamnen. Större utbyggnader med nya hamndelar påbörjas ungefär 
var 40-50 år. Senaste utbyggnadsprojekt är Arendal 2 som påbörjades 2018.

Den huvudsakliga verksamheten i Göteborgs hamn bedrivs i Ytterhamnsom-
rådet som omfattar området från Älvsborgsbron och västerut till Torshamnen. 
Ytterhamnsområdet utgörs av olika hamndelar. Räknat från Älvsborgsbron är 
hamndelarna benämnda Ryahamnen, Skarvikshamnen, Skandiahamnen, Älvs-
borgshamnen, Arendalshamnen, Risholmen och Torshamnen. 

Ryahamnen är framför allt energihamn.
Skarvikshamnen är framförallt energihamn och produkthamn för raffinaderi-

erna. Från hamnen skeppas ut raffinerade produkter från Preem och St1.
Skandiahamnen är framförallt containerhamn, men här finns även en bil- och 

roroterminal. De bilar som hanteras är exportbilar, importbilar samt anlägg-
ningsmaskiner. Bitumen från Nynäs raffinaderi hanteras också i hamnen.

Älvsborgshamnen hanterar framför allt rorogods. Godset i terminalen är trai-
lers, flak, containrar, SECU och nya bilar. .

De olika hamndelarna i 
ytterhamnsområdet
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Arendalshamnen som ligger i östra delen av Arendalsområdet söder och öster 
om Arkens konferensanläggning hanterar rorogods. I hamnen finns även en av 
Göteborgs två kryssningsterminaler.

Torshamnen på Hjärtholmen är en djuphamn för import av råolja till raffina-
derierna St1 och Preem. Torshamnen är den djupaste hamndelen med ett djup 
av cirka 20,5 meter vid insegling och vid kajerna 18 respektive 20,5 meter. 

På Risholmen hanteras utlastning av krossprodukter från Vikans kross efter 
tidsbegränsade tillstånd.

Arendal 2 - Aspholmen är den senaste hamndelen, där utbyggnad påbörjats 
med första spadtaget under 2018. Utbyggnaden väntas pågå fram till 2025, då 
den nya hamnen ska stå färdig. 

De hamndelar som främst berörs i den fördjupade översiktsplanen är Tors-
hamnen, Arendalshamnen, Kryssningsterminalen, Arendal 2 och Risholmen.

Ägarstruktur för Göteborgs Hamn AB (GHAB)
Göteborgs Hamn AB drivs som aktiebolag och agerar som hamnmyndighet och 
driver också viss hamnverksamhet. GHAB ägs av Göteborgs Stad.

Sedan 2010 är hamnverksamheten uppdelad i ett kommunalt hamnbolag – 
en så kallad Port Authority – samt några terminalbolag som drivs och ägs av 
externa operatörer. Som Port Authority (hamnmyndighet) är GHAB ansvarig 
för att:
• Utföra myndighetstillsynen inom hamnområdet/hamnområdena.
• Äga eller kontrollera det land som hamnområdet omfattar samt anslutande 

vattenområden. Port Authority ansvarar för att nödvändig infrastruktur finns 
i hamnområdet.

• Ansvara för hamnens långsiktiga utveckling och planering.

Kryssningsfartyg i Arendalshamnen. 
Foto GHAB

Ytterhamnsområdet sett från luften. 
Närmast ligger Skandiahamnen som 
är containerhamn. Bakom denna syns 
Älvsborgshamnen som är rorohamn 
och bilterminal. Längst bort i bilden 
skymtar Arendal och Arkenberget. 
Foto GHAB 
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• Ha det övergripande ansvaret för hamnens/hamnregionens övergripande 
marknadsföring och kommersiella utveckling.

• Finansiera sina uppgifter genom att ta ut hamnavgifter.

Riksintresset Göteborgs hamn
Efter antagandet av översiktsplan för Göteborg redovisade Länsstyrelsen i en 
rapport 2009:067, framtagen i samarbete med Tillväxtverket och dåvarande 
Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket, en precisering av riksintresset Göte-
borgs hamn. Vid preciseringen användes samma kriterier som för övriga hamnar 
i Sverige vid utpekandet av hamnar av riksintresse. I rapporten redovisas de an-
språk på mark- och vattenytor, som ställs idag och som kan komma att ställas i 
framtiden för hamnverksamheter med tillhörande kommunikationsstråk för att 
tillgodose riksintresset.

I statens samlade riksintresseanspråk för Göteborgs hamn ingår: 
• De hamndelar som idag uppfyller ett eller flera av kriterierna för status som 

riksintresse.
• Utvecklingsområden för hamnverksamhet på 0-30 års sikt.
• Områden med befintlig och planerad verksamhet för sådan industriell pro-

duktion som är beroende av närheten till hamnen.
• Samtliga befintliga och planerade förbindelselänkar i form av farleder, vägar, 

järnvägar, kombiterminaler och omlastningscentraler som förbinder hamnen 
och områden för industriell produktion med omvärlden.

I och med bildandet av Trafikverket gjordes en översyn av de riksintressen som 
berör de olika trafikslagens anläggningar. Se karta Riksintressen enligt 3 kap 8 § 
MB och kapitlet Riksintressenas behandling.

Ny hamn på Risholmen
Behov av ny energihamn
Göteborgs hamn är idag (2021) den största allmänna energihamnen i Sverige, 
och hamnen hanterar årligen drygt 20 miljoner ton energiprodukter, varav den 
övervägande delen är fossila. För att klara uppställda nationella miljö- och kli-
matmål måste dock en omställning ske till ett samhälle som blir mindre fossilbe-
roende. En snabb utveckling som går mot en allt större inblandning av förnybara 
energiprodukter i de fossila pågår. De båda raffinaderierna i Ytterhamnsområdet 
deltar i denna utveckling genom att framställa biobränslen som blandas i de fos-
sila, och målet är att andelen biobränslen successivt ska öka.

Utvecklingen av förnybara bränslen och Göteborgs läge som naturlig knut-
punkt för sjöfart mellan Östersjön och Nordsjön-Atlanten, har bidragit till en 
ökad efterfrågan på möjligheter för lagring och hantering av energiprodukter i 
Göteborg. Göteborgs hamn är en prioriterad hamn i det transeuropeiska trans-
portnätverket och har status som stomnätshamn. GHAB önskar leva upp till sin 
roll som viktigt godsnav och vill kunna tillhandahålla de tjänster som nu och i 
framtiden kommer att krävas för hantering av de nya produkterna.

Inom den befintliga hamnverksamheten i Skarvik och Rya, där energipro-
dukter hanteras, finns dock begränsade möjligheter för expansion, såväl vad 
gäller kajkapacitet som risken för störningar mot omgivningen. För att tillgo-
dose ökad och förväntad efterfrågan bör således en helt ny hamnanläggning i 
ett annat läge tillkomma, och planering för en sådan påbörjas. Risholmen och 
Torshamnen med omgivande vattenområden är den enda kvarvarande resursen 
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för nya hamnanläggningar. Utbyggnad av en energihamn på Risholmen skulle 
kunna ske etappvis med i de första skeden ett utnyttjande av befintliga kajer i 
Torshamnen. Torshamnen erbjuder sådana djuphamnslägen som inte möjliggörs 
i Skarvik och Rya.   

Tidigare tillståndsansökan
GHAB tog under 2014 fram ett förslag till en ny hamnanläggning på Rishol-
men som underlag för en tillståndsansökan om att få anlägga en hamn där stora 
mängder massor från infrastrukturprojekt ingående i det sk Västsvenska Paketet 
skulle användas. Planeringsarbetet avbröts dock ett tag efter att ansökan om till-
stånd hade samrådsbehandlats, när det stod klart det inte var möjligt att få fram 
erforderliga tillstånd för att matcha tidplanen för projektens genomförande och 
behovet av att finna plats för massorna.   

Eftersom det i samrådet inkom invändningar bland annat mot anläggningens 
storlek, omarbetade GHAB utformningen till en mindre hamn innan arbetet 
avbröts. Det är denna mindre anläggning som illustreras och beskrivs i FÖP:en.  
Den nya hamnen föreslås liksom i tillståndsansökan bli utformad och använd 
som energihamn.

Utformning av ny energihamn
Den nya hamnanläggningen föreslås få två nya kajer för lossning och lastning 
av flytande energiprodukter, vilket kan innefatta t ex råolja, raffinerade oljor, och 
annat liknande som t ex olika biooljor framställda av förnybara råvaror. Hamnen 
kommer vara inriktad på lossning, lastning och lagring av produkter som huvud-
sakligen transporteras till och från hamnen med fartyg. Storskalig gaslagring på 
Risholmen bedöms inte bli aktuell på grund av riskerna med sådan hantering. 
Hamnanläggningen ska kunna byggas ut i etapper med de första etapperna som 
omfattar den norra delen av hamnen och de två kajerna. Se figurer nästa sida. I 
ett första skede kan befintliga kajer i Torshamnspiren komma att användas. 

Tankfartyg i Torshamnen Foto GHAB
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Behovet av cisterner för lagring beror på den förväntade ökningen av olika 
och nya typer av flytande energiprodukter. 

Utbyggnad till energihamn bedöms komma att pågå ungefär mellan åren 
2030 till 2045. De massor som ska användas för utbyggnaden ska i första hand 
utgöras av de som kommer från GHAB:s regelbundet återkommande mudder-
kampanjer. Genom att utnyttja egna muddermassor minskar behovet av nya om-
råden för dumpning av förorenat mudder.  

• Den nya hamnen på Risholmen ska i första hand byggas och använ-
das som energihamn för flytande energiprodukter.

• Energihamnen trafikeras huvudsakligen med fartyg. Bedömningen 
är därför att Ingen ny utbyggd infrastruktur för transporter på land 
med lastbil eller järnväg kommer att krävas.

• Om hamnen i en framtid får ett användningssätt som kräver tyngre 
transporter på väg och järnväg, måste en helt annan och ny infra-
strukturlösning väljas. 
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INFRASTRUKTUR I OMRÅDET
Befintligt väg- och järnvägsnät
Övergripande vägnät
Väg 155 (Torslandavägen) är den övergripande transportleden till Ytterhamns-
området. Ombyggnad av väg 155 har genomförts. På delen Syrhålamotet–Vä-
dermodet har vägen breddats till sex körfält, varav ett körfält i vardera riktningen 
reserveras för kollektivtrafik. En gång- och cykelbana har anlagts  utmed vägens 
södra sida. Ytterhamnsmotet (tidigare Oljemotet) och Vädermotet har byggts 
om. Vidare har en ny en ny trafikplats (Sörredsmotet) ersatt befintlig plankors-
ning vid Sörredsvägen. Efter ombyggnaderna är Ytterhamnsmotet huvudentré 
till hamnområdet. På sikt kommer även Hisingsleden att förbindas med Ytter-
hamnsmotet via den planerade Halvors länk.

Från Sörredsmotet åt söder har en del av den nya Sörredsleden anlagts med 
anslutning till Arendalsvägen via Kärrlyckegatan. Planering pågår för en fort-
sättning av Sörredsleden parallell med Kärrlyckegatan. Sörredsmotet kommer i 
första hand fungera som anslutning till Arendal och till Preemraff. Sörredsmotet 
kan också bli en alternativ vägförbindelse till Arendal och den nya hamnen. Raf-
finaderivägens utfart mot väg 155 har stängts i samband med att Sörredsmotet 
med anslutningar öppnats.

Syrhålamotet är anslutningen till Volvos Torslandafabrik norr om väg 155 
samt till verksamheterna närmast söder om trafikplatsen. Hamneviksvägen, som 
går söderut från trafikplatsen, är en enskild väg mellan Volvo Torslanda och 

Övergripande vägnät. 
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Lokalt gatunät

Arendalsområdet. Den får inte användas för allmänna transporter till och från 
Arendal och Torshamnen.

Väg 155 och den nya Ytterhamnsvägen som förbinder Ytterhamnsmotet med 
Oljevägen är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § MB.

Lokalt gatunät
Inom Arendalsområdet finns ett nät av lokalgator varav några har en uppsam-
lande funktion.

Hjärtholmsvägen utgör förbindelse till Risholmen och till Torshamnen på 
Hjärtholmen. Vägen upphör att vara allmän vid korsningen med Terminalvägen 
där det finns en grind, och vägen fortsätter som enskild mot energihamnen. På 
sista sträckan mot Hjärtholmen och Risholmen har vägen endast ett körfält. Vä-
gen är ursprungligen en underhållsväg för ledningarna mellan Torshamnen och 
raffinaderierna. Ledningarna löper parallellt med vägen. Sträckan Hamneviks-
vägen - Hjärtholmen trafikeras under 2019 av ca 250 fordon per årsmedeldygn, 
varav ca 68 % är tung trafik. Skyddsbarriärerna mellan vägen och de befintliga 
ledningarna är nybyggda och utgörs av tunga betongfundament.

Hamneviksvägen och Arendalsvägen förbinder Arendalsområdet med väg 
155. Hamneviksvägen är en enskild väg som tillsammans med Nordatlanten 
bland annat används för Volvos långa specialtransporter till hamnen. Arendals-
vägen ansluter till väg 155 vid Ytterhamnsmotet.

Arendals Allé utgör huvudentré till Arendalsområdet och flertalet av om-
rådets kontorsbyggnader och mest trafikalstrande verksamheter ligger utmed 
denna gata. Arendals Allé kantas delvis av träd och har en trevligare och mer 
påkostad utformning än övriga gator inom området. Utmed gatans södra sida 
finns en gång- och cykelbana.

Hjärtholmsvägen med ledningar

Arendals Allé med gång- och cykelbana 

Terminalvägen mot norr i korsningen 
med Arendals Allé, cykelbanan ligger 
utefter den västra sidan
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Arkens kombiterminal

Terminalvägen samlar upp trafiken inom den västra delen av Arendalsom-
rådet och bildar tillsammans med Arendals Allé, Oljevägen/Arendalsvägen och 
Hjärtholmsvägen en ring runt hela området. Utmed Terminalvägens västra sida 
finns en gång- och cykelbana.

Järnvägsnät
Det övergripande järnvägsnätet består av Hamnbanan, som sträcker sig från 
Marieholmsbroarna i öster till Älvsborgsbangården i väster. Hamnbanan är till 
stora delar enkelspårig och elektrifierad. Trafikverket bygger ut Hamnbanan till 
dubbelspår för att tillgodose behovet av ökade godstransporter till Göteborgs 
hamn. Vid utbyggnaden förläggs banan på vissa sträckor till nytt läge.  

Skandiabangården och Älvsborgsbangården är nyligen ombyggda och 
fungerar som en gemensam nod för trafiken till och från Skandia- och Älvs-
borgshamnarna. Spåren på Älvsborgsbangården tillåter endast 630 meter långa 
tåg medan Trafikverkets framtida standard är 750 meter.

För fullt utnyttjande av den nya standarden krävs att bangårdar som betjänar 
hamnen klarar av att ta emot dessa tåg. I annat fall får tågen tas emot och byggas 
ihop i delar.

Arendalsspåret och Volvospåret, som båda är oelektrifierade lastspår anslu-
ter till Hamnbanan strax öster om Skandiabangården. Detta innebär att tåg till 
spåren inte kan hanteras rationellt på denna bangård utan istället har sin nod på 
Kvillebangården.

Arken kombiterminal, som ligger söder om Älvsborgsbangården ägs av 
GHAB. Järnvägsnät
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Gång- och cykelvägar
Arendals arbetsplatsområde
Cykelvägar till Arendals arbetsplatsområde finns utbyggda utefter väg 155. Från 
öster kan man ta sig till området på utbyggda cykelbanor utefter Oljevägen, som 
ansluter väg 155 - Torslandavägen vid Ytterhamnsmotet. Inom området finns 
gång- och cykelväg utefter Arendals Allés södra sida och Terminalvägen västra 
sida. På övrigt gatunät i området blandas cykeltrafiken med tung lastbilstrafik 
och annan biltrafik. 

Till hamndelarna på Risholmen och Hjärtholmen finns inga utbyggda sepa-
rata gång- och cykelbanor. 

Torsvikens natur- och friluftsområde
Det är svårt att ta sig med cykel eller till fots till Torsviken, eftersom det saknas 
förbindelse över eller under väg 155 vare sig från Amhult eller i anslutning till 
den nya cykelvägen utefter väg 155, som i det aktuella avsnittet går norr om väg 
155. Tillgängligheten behöver förbättras avsevärt om området ska kunna utnytt-
jas för natur- och friluftsliv.

Kollektivtrafik
Till arbetsplatserna i Arendal och på Preem kan man under vardagarna dagtid 
ta sig från olika delar av staden med buss som stannar längs Torslandavägen och 
inne i Arendals industriområde. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till Torsvikens blivande natur- och fri-
luftsområde är låg, då ingen busstrafik finns under helger och kvällstid.Cykelvägar, busslinjer och hållplatslägen

Buss på Arendals Allé
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Studerade infrastrukturlösningar 
Ursprungligt planeringsuppdrag  
Huvuduppgiften i det ursprungliga uppdraget för den fördjupade översiktspla-
nen har varit att utreda och konsekvensbeskriva olika alternativa lösningar för 
väg och järnväg till en ny hamn på Risholmen. Se Länsstyrelsens yttrande från 
2005 - ”Konflikter kvarstår således mellan Torsviken som Natura 2000- område 
och hamnens försörjningsleder samt även mellan utbyggnad av Preem raffina-
deri och hamnens försörjningsleder”, och byggnadsnämndens beslut från 2009 
om att syftet med den fördjupade översiktsplanen var ”att möjliggöra en fram-
tida utbyggnad av en så kallad rorohamn på Stora Risholmen med tillhörande 
väg- och järnvägsanslutningar samtidigt som Torsvikens natur- och friluftsvär-
den säkerställs”. 

Översiktlig studie av väg- och järnvägsanslutningar
I samband med arbetet med FÖP för Ytterhamnsområdet studerades flera väg- 
och järnvägssträckningar till Stora Risholmen. Några av dessa sträckningar re-
dovisades i planen medan övriga valdes bort. 

Som underlag för arbetet med samrådshandlingen för fördjupad översikts-
plan för Västra Arendal och Torsviken, tog stadsbyggnadskontoret fram en kom-
pletterande studie av väg- och järnvägsanslutningar till Risholmen, Översiktlig 
studie av väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på Risholmen, Ramböll 2014-
03-25, som bilades samrådshandlingen. Syftet med studien var att ”kartlägga 
olika väg- och järnvägsalternativ till Risholmen” och att ”översiktligt utreda dessa 
förslag med samma detaljeringsgrad och upplägg”. Vissa av de tidigare alternati-
ven från FÖP Ytterhamnsområdet var åter med i den nya studien som komplet-
terats med ytterligare alternativa sträckningar söder om Arendal. 

En utgångspunkt som utredningen byggde på var att den nya hamnen skulle 
ha ett flexibelt användningssätt och att det förutom väg också skulle vara möjligt 
att i en framtid nå hamnen med järnväg. Den mängd biltrafik och det antal tåg-
rörelser per dygn som en hamnanläggning av antagen storlek skulle ge upphov 
till blev därför en förutsättning för utredningen. De trafikmängder som utgjorde 
utgångspunkt i utredningen var 2 500 lastbilar och åtta tågrörelser per dygn. 

De olika alternativen beskrevs utifrån Funktion och genomförande, Risker samt 
Naturvärden. De alternativa väg- och järnvägssträckorna delades upp i del-
sträckor där konfliktpunkterna identifierades. Riskerna för påverkan och eventu-
ell skada på Natura 2000- området beskrevs särskilt. Resultatet av utvärderingen 
av de olika alternativen ligger till grund för föreslagen trafikföring i FÖP:en.

De alternativ som studerats i utredningen redovisas i sammandrag i det föl-
jande: 

Studerade väg- och järnvägsalternativ
I studien redovisades nio vägalternativ och sju järnvägsalternativ till Risholmen. 
Vägalternativen beskrevs som
• A1 Arendals Allé 
• A2 Arendals Allé-Terminalvägen
• B2 Arendals Kaj syd
• C1 Sörred-Hjärtholmsvägen Öst
• C2 Sörred-Hjärtholmsvägen Väst
• C3 Sörred-Terminalvägen

fördjupad översiktsplan förvästra arendal och torsviken

2013-06-18

Översiktlig studie av väg- och järnvägs-anslutningar till ny hamn på Risholmen
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• D1 Syrhåla-Hamneviksvägen-Hjärtholmsvägen
• D2 Syrhåla-Hamneviksvägen-Terminalvägen
• D3 Syrhåla- Krossvägen

Järnvägsalternativen beskrevs som
• A1 Arendals Allé
• B1 Arendals Kaj Nord
• B2 Arendals Kaj Syd
• E1 Hjärtholmsvägen Nord
• E2 Hjärtholmsvägen Syd
• E3 Terminalvägen
• F Krossvägen

Utvärdering av utredda alternativ efter samrådet
Utgångspunkter
Konsekvenserna av de utredda alternativen beskrevs i samrådets miljökonse-
kvensbeskrivning. Under samrådet inkom allvarliga synpunkter på flera av de 
utredda alternativen. Länsstyrelsen, som särskilt ska bevaka riksintressen, mil-
jökvalitetsnormer och hälsa och säkerhetsaspekter i planeringen hade starka in-
vändningar mot sådana alternativ som riskerade att skada eller negativt påverka 
dessa intressen.  
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tillståndsansökan från år 2015)

Från samrådshandlingen - vägalternativ 
(Risholmenhamnens utformning är hämtad från 
tillståndsansökan från år 2015) 
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Det innebär att de alternativ som medför de största riskerna för negativ på-
verkan på Natura 2000- områdets värden och som dessutom medför risker i 
varierande grad för människors hälsa och säkerhet om de genomförs faller bort 
som ej genomförbara.

Utvärderingen har gjorts utifrån utgångspunkten att den nya hamnen på lång 
sikt i framtiden ska kunna få ett flexibelt användningssätt med det antal väg- och 
järnvägsrörelser per dygn som var förutsättning i den ursprungliga utredningen, 
dvs 2500 lastbilar och 8 järnvägsrörelser. 

Om Risholmenhamnen på kort sikt ska byggas ut för att endast användas som 
energihamn, vilket var en utgångspunkt i GHAB:s tidigare ansökan om till-
stånd, blir förutsättningarna annorlunda. Energihamnen kräver ingen utbyggd 
infrastruktur i form av järnvägsspår. Inte heller krävs omfattande åtgärder på 
vägnätet då en mesta motortrafiken till och från hamnen utgörs av servicefordon 
och personbilar beräknat till ca 450 trafikrörelser per dygn.

Tillfarter till området-Utredda väg- och järnvägsalternativ 
Angöring med bil - aktuellt både på kort och lång sikt
Tre möjligheter utreddes för angöring med bil:
1. Från Syrhålamotet med fortsättning söderut mot hamnen antingen via Ham-
neviksvägen, eller via ny väg Ardalsberget väster om Preem. 
2. Från Sörredsmotet med ny väg mot Arendalsvägen.
3. Från Oljevägen, som är befintlig tillfart mot Arendals Allé.

Tillfart via Syrhålamotet (1) är mindre lämplig oavsett vilket alternativ som 
väljs. Hamneviksvägen är privat och har anlagts för specialtransporter till Volvo.  

Oljevägen är befintlig tillfart till området. Denna behöver kompletteras med 
ny tillfart via Sörredsmotet. Vägen är starkt trafikerad och löper genom hamn-
området med närhet till verksamheter med stora risker. 

Angöring med järnväg - endast aktuellt på längre sikt
Två möjligheter utreddes för angöring med järnväg
1. Hamnbanan-Arendalsspåret
2. Volvospåret via Krossvägen

Alternativet att använda det sk Volvospåret (2) och att bygga ett nytt spår på 
broar över Fördelarvägen, Bulyckevägen och Torslandavägen och vidare utefter 
Krossvägen medför förutom stora kostnader ett oacceptabelt intrång och stör-
ningar på Natura 2000- området.

• Arendalsområdet och de nya hamndelarna på Risholmen bör i 
framtiden nås från Sörredsmotet och med en ny Sörredsled från 
motet till Arendalsvägen. Tills vidare kommer Ytterhamnsmotet och 
Oljevägen, alternativt Arendalsvägen att användas som huvudsaklig 
tillfart för den yrkesmässiga trafiken.

• Områdets trafikering med järnväg bör ske från Hamnbanan-Aren-
dalsspåret mot Arendal och Risholmen. 
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FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  |  TEMATISKA INRIKTNINGAR42

Inom området - utredda väg- och järnvägsalternativ
De utredda väg- och järnvägsalternativen kommer samtliga antingen i konflikt 
med naturvärdena och värdena i Natura 2000- området eller så innebär läget 
konflikter med befintliga verksamheter utifrån risksynpunkt. Några alternativ är 
olämpliga såväl av naturvärdesskäl som ur risksynpunkt.  

Vägalternativ 
Om hamnen på Risholmen byggs ut som energihamn för flytande produkter,  
bedöms Hjärtholmsvägen kunna användas i befintligt läge som enda tillfart till 
hamnen. Den tillkommande motortrafiken till och från hamnen kommer hu-
vudsakligen att utgöras av servicefordon och personbilar eftersom transporter-
na till energihamnen främst sker med fartyg. Energihamnen bedöms inte kräva 
transporter på järnväg.

Trafiklösning väg kort sikt: Hjärtholmsvägen används i befintligt läge. Ingen 
järnväg byggs ut. 

De vägalternativ som föreslås på sträckan Hjärtholmsvägen öst söder om Pre-
em (C1, C2, C3) bedömdes i riskutredningen 2014 innebära en moderat risk 
och ligga inom ett sk ALARP-område, där risker ska åtgärdas till rimlig insats 
och kostnad. Då vägalternativen C1, C2 och C3 innebär nyttjande av Hjärt-
holmsvägen söder om Preem, skulle till exempel säkerhetshöjande åtgärder på 
vägen vara lämpliga för att höja säkerheten.

De vägalternativ som tar Terminalvägen (C3, D2) i anspråk, bedöms mindre 
lämpliga ur risksynpunkt, främst på grund av närheten till idag befintliga kon-
torsarbetsplatser. 

Samtliga de vägalternativ, som använder Hjärtholmsvägen väst (C1, C2, D1, 
D3) på landtungan mellan Karholmsdammen, Södskärsdammen och Häst-
holmskanalen innebär konflikter med Natura 2000- området genom ökat trafik-
buller och risk för fysiska intrång. Också vägalternativ (A1) från Arendals Allé 
över Risholmsviken mellan denna och Hästholmskanalen innebär stora konflik-
ter med Natura 2000- området. Om Hjärtholmsvägen dessutom måste byggas 
om är risken för intrång än större. 

Trafiklösning väg lång sikt: En väglösning som innebär tillfart från Aren-
dalsvägen via Arendal på eller söder om Arendals Allé och som innefattar en bro 
över Arendalsviken till Risholmen bör väljas. Det är den trafiklösning där ris-
kerna för intrång eller skada i Natura 2000- området är minst. Om också antalet 
kontorsarbetsplatser söder om Arendals Allé minskar och området successivt 
övergår till hamnändamål, minskar risken för människors hälsa och säkerhet vid 
eventuella olyckor med farligt gods.

Järnvägsalternativ
De järnvägsalternativ som föreslås utgå från Volvospåret är olämpliga och har 
förkastats. Se ovan. Samtliga alternativ som föreslås till Hjärtholmsvägen (E1 
och E2 samt F) medför stora konflikter med Natura 2000- området genom ökat 
buller och risker för fysiska intrång. Också järnvägsalternativ (A1) från Arendals 
Allé över Risholmsviken innebär alltför stora konflikter med Natura 2000- om-
rådet för att kunna accepteras. Alternativ Terminalvägen (E3) genom Arendal 
och vidare med bro till Risholmen bedöms mindre lämpligt ur risksynpunkt, 
främst på grund av närheten till idag befintliga kontorsarbetsplatser. Järnväg-

Trafiklösning Hjärtholmsvägen för hamn 
för flytande energiprodukter - kort sikt
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salternativen Arendals kaj (B1 och B2) är olämpliga utifrån aspekten hamnens 
funktion.

Trafiklösning järnväg lång sikt: En järnvägssträckning som utgår från Aren-
dalsbangården åt väster genom hamnområdet, och vidare på bro över Arendals-
viken väljs. Väg och järnväg kan samordnas på samma bro.

• Risholmen som energihamn för flytande produkter kräver ingen ut-
byggd ny väg och ingen järnväg för sin funktion. Hjärtholmsvägen i 
befintligt läge kan användas. 

• När Risholmenhamnen byggs ut och/eller användningssättet ändras 
så att behov av tunga transporter på väg och järnväg uppstår, tillgo-
doses detta genom nya transportleder genom Arendal och bro över 
Arendalsviken. 

Vilken trafikalstring medför färjetrafik till Arendal? 
Enligt en trafikräkning som utfördes år 2018 är det ca 1200 bilar per årsmedel-
dygn till och från de två färjeterminalerna som är belägna i centrala Göteborg. 
Ca 60% av resorna till Torslandaområdet sker med bil. Troligen är den siffran 
högre för kontorsarbetsplatserna i Arendal. Om 2000 personer av de ca 3000 
som arbetar i Arendal reser med bil alstrar det ca 4000 bilrörelser per årsmedel-
dygn. Antalet kontorsarbetsplatser kan komma att minska i Arendal, om stora 
arbetsplatser flyttar ut. Bedömningen är därför att även om fler än idag tar bilen 
till färjorna om de flyttas till Arendal, kommer inte de totala trafikmängderna att 
öka i förhållande till dagens situation. 

Om staden går vidare med planeringen av Arendal som nytt läge för färjetra-
fik, kommer noggrannare studier av de trafikmängder som färjetrafiken alstrar 
att behöva göras.

Trafiklösning järnväg på bro över 
Arendalsviken - lång sikt. Bron 
kan vara gemensam för väg- och 
järnvägstrafik

Valt alternativ 
efter samråd

Skala 1:20 000      Rådhuset Arkitekter AB

0                       0,5                     1 km

Järnvägsalternativ
Samråd 2014-12-16

FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH
TORSVIKEN

Utredd järnvägsan-
slutning till Risholmen Natura 2000

Infrastruktur Övrigt

Befintlig väg

Järnvägsalternativ
(A1, B1, B2, E1-E3, F)

Vindkraftverk

Pipeline

Våtmark, vassbälteX1

Planerad hamn Verksamheter

Arendal 2 -
Lilla Aspholmen

Ungefärlig omfattning
ny hamn 2050

Angöring till ny hamn

Befintlig hamnterminal

Raffinaderi/Petrokemisk
produkthantering
Övriga verksamheter
(Volvo, logistik etc.)

Brandövningsplats

Sluttäckt deponi

Valt alternativ 
efter samråd
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HÄLSA OCH SÄKERHET 
Risker allmänt
I Länsstyrelsens granskningsyttrande från oktober 2005 framhölls bl a att ”Kon-
flikter kvarstår således mellan Torsviken som Natura 2000- område och ham-
nens försörjningsleder samt även mellan utbyggnad av Preem raffinaderi och 
hamnens försörjningsleder”. Risksituationen för de människor som nyttjar ham-
nens försörjningsleder i närheten av raffinaderiet och övrig verksamhet förknip-
pad med detta, var inte tillräckligt utredd i den fördjupade översiktsplanen ansåg 
länsstyrelsen i granskningsyttrandet. 

Andra risker som fått ökad uppmärksamhet sedan den fördjupade översikts-
planen för Ytterhamnsområdet antogs är riskerna för översvämning och höga 
vattenstånd vid extrema väderförhållanden och vid en allmän höjning av hav-
snivåerna. 

Under samrådet låg fokus på att utreda riskerna utifrån de olika studerade 
infrastrukturalternativen för väg- och järnväg till Risholmen. 

Efter samrådet har ytterligare risker uppmärksammats. De handlar bl a om sä-
kerhetsavstånd runt verksamheterna i en ny energihamn på Risholmen. Särskilt 
har det kommit att handla om de risker som är förknippade med etableringen av 
en färjeterminal i Arendal, där färjorna i så fall ska använda samma hamnbassäng 
för anlöp och avgångar som den framtida energihamnen. Eftersom området idag 
och i framtiden kommer att inrymma många verksamheter förknippade med 
risker behöver en samlad riskbild tas fram. Denna ska utgöra ett av underlagen 
för förslag till markanvändning i den fördjupade översiktsplanen.  

 
Infrastruktur och risker
Stadsbyggnadskontoret gav Ramböll i uppdrag att ta fram en riskutredning med 
syfte att översiktlig reda ut risksituationen i området utifrån de studerade alter-
nativen rörande utbyggnad av väg och järnväg för godstransporter till ny hamn 
på Risholmen. Fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken, Riskut-
redning Ramböll 2014-03-25 bilades samrådshandlingen.

I riskutredningen har riskerna för personer/människoliv bedömts för de oli-
ka alternativa väg- och järnvägssträckningarna. När riskutredningen gjordes var 
typen av verksamhet ännu inte bestämd på Risholmen. För att möjliggöra en 
framtida utveckling med varierande inriktningar var utgångspunkten i riskut-
redningen att alla klasser farligt gods skulle kunna transporteras på samtliga de 
väg- och järnvägsalternativ som utreddes.

Riskutredningen innehöll följande:
• Genomgång av riskanalyser och säkerhetsrapporter för verksamheter i om-

rådet
• Inventering av riskkällor/ olycksscenarier
• Identifiering av skadehändelser
• Riskbedömning för de olika alternativen
• Jämförande studie av samhällsrisk för alternativen
• Värdering av skillnader i samhällsrisk mellan alternativen
• Förslag till säkerhetsåtgärder

Värderingarna av de olika väg- och järnvägsalternativens lämplighet ur ett 
riskbedömningsperspektiv användes i samrådshandlingens kapitel ”Användning 
av mark och vatten” och ”Konsekvenser” i avsnitten ”Infrastruktur” där de olika 
väg- och järnvägsalternativen beskrevs. 
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Transporter med farligt gods
Allmänt
Transport av allt farligt gods är tillåten på följande vägar i Arendal - Torsvi-
kenområdet: Väg 155 mellan Vädermotet och Lilla Varholmens färjeläge, Ol-
jevägen, Arendalsvägen, Nordatlanten och Sörredsvägen. Även Hamnbanan är 
transportled för farligt gods.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med länsstyrelserna i Skåne 
och Stockholm tagit fram en riskpolicy för markanvändning intill transportleder 
för farligt gods. Enligt denna ska riskbedömning och riskhantering ske i sam-
band med planeringsprocesser för nybyggnad inom 150 meter från farligt gods-
led. Principiella riktlinjer för förhållandet mellan farligt gods och användningen 
av markområden inom kommunen finns också att hämta i den av Göteborgs 
stad framtagna ”FÖP Transporter av farligt gods”. Riktlinjerna som anges avvi-
ker från länsstyrelsens uppfattning i frågan. I den framtagna riskutredningen har 
riskerna med farligt godstransporter till Risholmen varit en viktig utgångspunkt. 

Riskutredning COWI
I ”Riskutredning för ny hamn på Risholmen - COWI februari 2020, reviderad 
april 2021”, har riskerna med transporter av farligt gods till och från Risholmen 
efter år 2055 beräknats. Det är då enligt framtidsscenariot som Risholmen kan 
ha omvandlats till containerhamn/roroterminal och då allt gods går på väg/järn-
väg på bro över Arendalsviken från Arendal. Detta skulle innebära hantering av 
trailers och containrar med olika typer av gods, däribland farligt gods.

Bedömningen avseende vilka avstånd mellan framtida farligt godsleder och 
bebyggelse som är rimliga att utgå från för det aktuella området resulterar i föl-
jande: Med avseende på kontor (tredje person) bedöms uppställning och hante-
ring av farligt gods kunna likställas med transporter på väg, varför ett basavstånd 
av 50 meter är rimligt för denna typ av verksamhet. Avståndet mellan uppställ-
ning och hantering av farligt gods och hotell/konferens har utretts i tidigare 
riskanalys (COWI 2010). Det rekommenderade avståndet från denna analys, 
100 meter, bedöms fortsatt rimligt. Parkering/uppställning för ropaxresenärer  
(färjeresenärer) bedöms kunna likställas med hotell/konferens, varför 100 meters 
basavstånd är rimligt också här.

Avstånd mellan transporter samt hantering av farligt gods och kontor för re-
laterad verksamhet (första eller andra person) bedöms främst inte vara beroende 
av riskerna med farligt gods utan snarare av buller, föroreningar och trafikplane-
ring. Detsamma gäller samtliga verksamheter och hantering av annat gods (dvs 
gods som ej är farligt). För denna hantering bedöms inget avstånd vara erforder-
ligt ur risksynpunkt.

Samlad riskbild för ny hamn på Risholmen
Riskutredning - syfte och utgångspunkter
En riskutredning ”Riskutredning för ny hamn på Risholmen - COWI februari 
2020, reviderad april 2021”, har tagits fram på uppdrag av stadsbyggnadskonto-
ret. Syftet är att belysa den samlade riskbilden med energihamn på Risholmen. 
Eftersom layouten för den planerade hamnen med kajlägen, fartygstyper etc är 
preliminär, ska det i utredningen också identifieras områden där fortsatt arbete 
krävs. Utredningen utgör ett av underlagen för ställningstaganden i den fördju-
pade översiktsplanen. Riskutredningen sammanfattas här och biläggs i sin helhet 
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till planen. Slutsatserna i riskutredningen och konsekvenserna av vald markan-
vändning kommenteras också i planens miljökonsekvensbeskrivning.

I riskutredningen belyses även risker kopplade till:
• Verksamheter i närområdet – farlig verksamhet som kan påverka eller på-

verkas av den planerade energihamnen samt kumulativa effekter för västra 
Arendal.

• Verksamheter i närområdet – kontorsområde (tredje person) med antagande 
att befintliga kontorsverksamheter finns kvar i området mellan Arendals kaj 
och Arendals allé. Påverkan belyses både med avseende på energihamnen och 
avseende en framtida transportled över Risholmsviken.

• Övergripande riskbild för transporter till/från hamnen med lastbil eller tåg 
samt utbyggnad av väg/järnväg söder om Arendal över Risholmsviken.

• Behov av angreppsvägar för räddningstjänsten med hänsyn tagen till åtkomst 
vid olyckor och översvämningsrisk.

• Marina operationer i det inre hamnområdet vid den nya hamnen på Rishol-
men med hänsyn till kajoperationer vid energihamnen och eventuella hamn-
lägen för person- och godstrafik vid Arendal. Marina operationer kommer 
endast att bedömas kvalitativt.

• Påverkan på Torsvikens Natura 2000- område.
Riskutredningen tar enbart upp frågor som rör olycksrisker kopplade till 

hamnen i driftskedet. Risker vid byggskeden och andra typer av störningar tas 
inte upp i analysen. 

Utgångspunkten i arbetet med riskanalysen har varit riskerna för skador eller 
påverkan på tredje person, det vill säga personer som inte arbetar på anläggning-
ar i hamnen eller på annat sätt är yrkesmässigt verksamma inom hamnområdet.

Personer som arbetar vid verksamheterna inom hamnområdet och logisti-
kverksamheter norr om Arendals allé bedöms som första- eller andra person, 
med lägre skyddsbehov än tredje person. Till andra person räknas även entre-
prenörer som anlitats av verksamheter inom hamnen. Konsekvenser för personer 
söder om Arendals allé inklusive roropassagerare i energihamnen eller i contai-
nerhamn öster om energihamnen beaktas också i analysen. Detta eftersom dessa 
potentiellt utsätts för risk från en energihamn på Risholmen.

I riskutredningen räknas med olika tidshorisonter för utbyggnaden:
A  Utbyggd lagringskapacitet av bränslen på Risholmen men ingen energikaj.
B Utbyggd energikaj.
C  Risholmen ombyggd till torrlasthamn med ny väg/järnvägsförbindelse över 

Arendal.
I riskutredningen redovisas också hur en eventuell färjeterminal i Arendal 

skulle kunna kombineras med en energihamn och vilka risker som är förknippa-
de med en sådan kombination. Färjetrafik kommer också att generera en ökad 
mängd tillkommande persontrafik och godstrafik samt godstrafik med farligt 
gods. Också ytor för uppställning av fordon till färjetrafiken kommer att krävas.

Metod
Metoden för riskutredningens bedömningar utgår från Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap -  MSB:s vägledning för hantering av risker vid fysisk 
planering av eller i närheten av storskalig kemikaliehantering, där man skiljer 
mellan ”Schablonberäknat riskhanteringsavstånd”, ”Verksamhetsanpassat risk-
hanteringsavstånd” och ”Förmågeanpassat riskhanteringsavstånd”. Avsikten i 
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utredningen är inte att precisera risk/säkerhetsavstånden till en energihamn på 
Risholmen eftersom dessa kommer att vara beroende av hamnens exakta ut-
formning. Utredningen försöker istället besvara frågeställningarna om en ener-
gihamn är möjlig ur risksynpunkt och vilka restriktioner som krävs med hänsyn 
till planerade verksamheter och kringliggande verksamheter och naturområden.

Utgångspunkt i arbetet har varit tankesättet att typ av verksamhet och förmå-
ga att hantera en allvarlig händelse påverkar lämpligheten med önskad markan-
vändning. MSB:s matriser gällande olycksrisker och konsekvensklassning har 
använts. Konsekvensklassningen beskriver konsekvenserna för Hälsa och Miljö, 
inte Egendom.

Riskidentifiering
De riskområden som identifierats är: 

1  Energihamnen - Lagring - brand/explosion/utsläpp
2  Kaj energiprodukter - Lastning/lossning -brand/explosion/utsläpp, 
Fartygsnavigering – kollision
3  Roro/containerhamn - Norra delen roro – brand, Södra delen contai-
nerhantering inklusive kranar – brand inkl farligt gods
4  Kaj roro - Norra delen roro- / Södra delen containerfartyg, Fartygsna-
vigering – kollision
5a  Ropax/kryssningshamn - Ropax – brand Passagerare (tredje person)
5b  Kaj ropax/kryssning - Fartygsnavigering – kollision Passagerare (tred-
je person)
6  Väg o järnvägstransport till framtida torrhamn Risholmen - Trans-
port - Väg/jvg olycka inklusive farligt gods (normalt hamngods, ej energi-
hamnsprodukter)
7  Planerad ny lagringsanläggning Norra Risholmen - Lagring - brand/
explosion/utsläpp
8  Pipeline - Rörtransport – brand/explosion/utsläpp kan påverkas av 
vägolycka
9  Kontor - Personer (2:a eller 3:e person), Påverkan från 1-8. Området 
söder om Arendals allé intressant ur FÖP synpunkt.
10  Preem - Raffinaderi, lagring, rörledningstransporter – brand/explo-
sion/utsläpp
11  Torsviken Natura 2000 - Eventuell påverkan på Natura 2000- områ-
det från energihamnen
12  Insatsväg Räddningstjänsten - Transportväg – kan påverkas av brand/
explosion/utsläpp samt höga vattennivåer
13  Huvudsakligen speditions/lagerverksamhet - Kan påverkas av olycka 
med farligt gods
14   AGA Gas Tillverkning av acetylengas, brand/explosion

Riskmatris baserad på MSB Olycksrisker 
och MKB (MSB 2012) Ur ”Riskutredning 
för ny hamn på Risholmen - COWI 
februari 2020, reviderad april 2021”
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Olycksscenarier
Olyckor i hamnbassäng
Den händelse som bedöms ge störst konsekvenser är kollision mellan fartyg och 
kollision mellan fartyg och kaj. 

Det finns flera tänkbara orsaker som kan leda fram till en kollision mellan 
fartyg eller kollision mellan fartyg och kaj. Eftersom det planeras hamnlägen i 
Arendalsviken, innanför och öster om hamnläget vid Risholmen, kan det bli ont 
om plats i hamnbassängen. Om flera fartyg avlöper/anlöper Arendalsviken och 
Risholmen vid samma tidpunkt finns risk för situationer som kan innebära kol-
lisioner mellan fartyg. Hårt väder med ogynnsamma vindar kan innebära risker 
för att fartyg kommer ur kurs vid anlöp/avlöp till Arendalsviken och Risholmen 
och kolliderar med fartyg/kaj.

En kraftig kollision med tankfartyg som lossar/lastar produkt kan leda till 
haveri av lastarm som leder till utsläpp av brandfarlig vätska i hamnbassängen. 
När petroleum och andra oljor flyter på vattenytan innebär en antändning av 
brandfarlig vätska en kraftig brand på vattenytan. En sådan brand ger värme-
påverkan på omgivningen och sannolik påverkan på det andra fartyget delaktigt 
i kollision. En större brand skulle även innebära en kraftig rökutveckling som 
skulle innebära ett påverkansområde över stora delar av hamnen. 

 
Risker i energihamnen
De största riskerna är förknippade med hanteringen av farliga bränslen samt 
lastning och lossning i själva energihamnen. Konsekvensberäkningar har ge-
nomförts för ett antal olika olycksscenarier. De scenarier som kvalitativt har be-
dömts kunna leda till skada på 3:e person med en frekvens av mellan 100 och 
1000 år har konsekvensberäknats. Detta innebär att samtliga undersökta scena-
rier är relativt sett allvarliga men även osannolika. Scenarierna förutsätter att in-
vallning på land är en ofelbar barriär, dvs ett cisternhaveri sprider sig inte utanför 
aktuell invallning. De undersökta scenarierna är:
• Lastarmsbrott /läckage vid lastning/lossning på kaj 1 
• Lastarmbrott /läckage vid lastning/lossning på kaj 2
• Slang/lastarmsbrott vid bunkring/överföring av gasformigt bränsle
• Cisternbrand
• Brand i invallning 
• BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

Frekvensen för brand i invallning bedöms vara betydligt lägre än för cistern-
brand. Scenariot är därmed inte att betrakta som dimensionerande enligt IPS 
kriterier. En konsekvensberäkning har ändå genomförts. Det bedöms vara ett 
worst case scenario med avseende på olyckor vid lagring av flytande bränslen i 
energihamnen och en konsekvensberäkning ger en indikation på om lagrings-
verksamheten i sig kan påverka omgivande verksamheter.

Indata och antaganden
Två väderscenarier har undersökts - ett som motsvarar låg vind och stabil atmos-
fär och ett som motsvarar hög vind och instabil atmosfär. För fallen med läcka-
ge vid lastarmsbrott vid lastning/lossning har dessutom två scenarier med olika 
bränslen undersökts, ett vid pumpning av bensin (maximalt 1200 m³/h) och ett 
för tyngre produkter så som eldningsolja (maximalt 2000 m³/h). För dessa har 
konsekvensbeskrivits pölbrand med tidig respektive sen antändning vid läckage 
av bensin och eldningsolja vid olika vindförhållanden. 
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Figur 5-8. Konsekvensavstånd för pölbrand med tidig antändning vid ett 

lastarmsbrott/läckage på kaj 1. Aktuellt flöde är 2000 m³/h och ESD antagen till 30 sek. 

Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

 

5.5 Cisternbrand 
Cisternens diameter har antagits vara 33 m och höjden 16,5 m vilket ger en 
cisternvolym om ca 14 100 m³. Resultaten från konsekvensmodelleringen av 
cisternbrand presenteras i Figur 5-9. 
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Figur 5-7. Konsekvensavstånd för pölbrand med sen antändning vid ett 

lastarmsbrott/läckage på kaj 1. Aktuellt flöde är 2000 m³/h och ESD antagen till 30 sek. 

Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Resultaten från konsekvensmodelleringen av pölbrand med tidig antändning vid 
hantering av tyngre produkter (max 2000 m³) presenteras i Figur 5-8. 

Konsekvensavstånd för pölbrand 
med lastarmsbrott/läckage med tidig 
antändning vid hantering av tyngre 
produkter. Blå ring 2 m/sek, röd ring 10 
m/sek
Figur 5.8 i rapporten Riskutredning för 
ny hamn på Risholmen - COWI februari 
2020, reviderad april 2021.  

Konsekvensavstånd för pölbrand 
med lastarmsbrott/läckage med sen 
antändning vid hantering av tyngre 
produkter. Blå ring 2 m/sek, röd ring 10 
m/sek
Figur 5.7 i rapporten Riskutredning för 
ny hamn på Risholmen - COWI februari 
2020, reviderad april 2021. 
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Konsekvenser 
Konsekvensberäkningarna visar på relativt stora konsekvensområden från de un-
dersökta scenarierna. Brand i invallning och cisternbrand utgör dock inte ett 
hot mot omgivande verksamheter, eftersom avståndet till dessa är längre än det 
beräknade konsekvensområdet. Vidare är konsekvensområdet från denna typ av 
olyckor statiskt då de inryms i en cistern eller i en invallning, eftersom de inte 
sprider sig utanför närområdet. Frekvensen för cisternbrand och brand i invall-
ning är också relativt låg.  

Utsläpp från ett lastarmsbrott/läckage leder till konsekvensområden som 
sträcker sig närmare in i farleden och kan därmed potentiellt påverka passeran-
de fartyg. Ett utsläpp på vattenytan, från t ex ett haveri med lastarm, kommer 
att sprida sig på vattnet och i viss grad driva i vindriktningen. Vätskans drift i 
vindriktningen beaktas inte i beräkningarna, utan i dessa är det endast vindens 
påverkan på lågans lutning som har beaktats. Utsläpp sker mellan kaj och far-
tyg vilket hindrar att vätskan sprids snabbt. Detta ger viss tid för att sätta in 
åtgärder som minskar spridningen mot farleden. Det bedöms dock ej orimligt 
att ett utsläpp från t ex en havererad lastarm med tiden kan sprida sig till del av 
hamnbassängen. 

Ett lastarmshaveri under lastning/lossning kan vara en följd av påverkan vid 
passage av andra fartyg i hamnbassängen som t ex kollision. Detta innebär att 
tredje person kan befinna sig nära kolväten som läckt ut och därmed komma att 
utsättas för högre värmestrålningsnivåer än 3 kW/m². Sannolikheten för detta 
bedöms dock vara mycket låg under förutsättning att de barriärer och restriktio-
ner som kan komma att krävas vidtas. 

BLEVE ger som väntat upphov till det största konsekvensområdet av de sce-
narion som undersökts. Beräkningarna visar att konsekvensområdet (värmestrål-
ning) från en BLEVE, med den placering av lagring för gasformiga  bränslen 
som antagits, sträcker sig ut i hamnbassängen. Den når dock inte fram till de 
kajlägen för roro/ropax som indikeras i figurerna. 

Sammantaget bedöms den potentiella konsekvensen från en olycka med gas-
formiga bränslen vara större än från en olycka med flytande produkter. Den   
grova uppskattning av sannolikhet som presenteras i detta avsnitt visar dock på 
lägre sannolikhet för olyckor med gasformiga bränslen, vilket påverkar den totala 
risknivån med avseende på denna hantering.

Läs mer i bilagd ”Riskutredning för ny hamn på Risholmen - COWI februari 
2020, reviderad april 2021”.

Övriga risker i identifierade riskområden
• Lagringsanläggning på norra Risholmen- Ingen väsentlig påverkan förvän-

tas mellan de olika verksamheterna och inte heller på de personer som vistas 
på området söder om Arendals allé. 

• Preem- ingen principiell skillnad mot idag, varken med avseende på risk eller 
sårbarhet med avseende på Preem om en energihamn anläggs på Risholmen. 
Även riskbidraget från Preem mot de som vistas söder om Arendals allé be-
döms vara litet på grund av det långa avståndet varför närhet till Preem inte 
signifikant påverkar risknivån för studerat område. Preem planerar utbyggnad 
mot Hjärtholmsvägen. En sådan utbyggnad skulle innebära att anläggning-
ens områdesgräns kryper något närmare Risholmen och Arendals allé. En 
eventuell utbyggnad mot Hjärtholmsvägen bedöms inte påverka ovanstående 
bedömning då avståndet ändå är som minst ca 750 meter mellan området och 
Arendals allé.

Konsekvensavstånd med avseende på 
spridning av brännbart gasmoln. Blå 
ring 2 m/sek, Pasquillklass F, röd ring 
10 m/sek, Pasquillklass D
Figur 5.9 i rapporten - Riskutredning 
för ny hamn på Risholmen - COWI 
februari 2020, reviderad april 2021. 

Konsekvensavstånd med avseende 
på pölbrand. Blå ring 2 m/sek, 
Pasquillklass F, röd ring 10 m/sek, 
Pasquillklass D
Figur 5.10 i rapporten - Riskutredning 
för ny hamn på Risholmen - COWI 
februari 2020, reviderad april 2021. 
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Fartygskollision, mekanisk skada

Brand på fartyg (pölbrand)

Gasutsläpp i lagringsanläggning - brand/explosion

Haveri av lastarm på grund av fartygskollision, 

fartygsrörelse eller mekansikt haveri resulterande 

i brand i hamnbassäng eller gasbrand.

Fartygskollision med kaj eller annat fartyg, 

resulterande i utsläpp och brand i hamnbassäng 

eller gasbrand.

Brand/explosion i gasfartyg

Haveri av gaspipeline - brand/explosion

• AGA gas- Avståndet mellan AGAs anläggning och framtida energihamn på 
Risholmen är ca 1200 meter. Riskpåverkan mellan de båda anläggningarna 
bedöms därför vara obefintlig. Avståndet är 3-4 gånger längre mellan an-
läggningen och den föreslagna färjeterminalen än rekommenderat avstånd, 
vilket innebär liten sannolikhet för allvarlig påverkan på området söder om 
Arendals allé.

• Ledningar utefter Hjärtholmsvägen - En framtida energihamn på Rishol-
men kommer att innebära ett större antal ledningar men bedöms inte inne-
bära någon principiell skillnad med avseende på risker för omkringliggande 
verksamheter och naturområden mot idag.

• Torsviken Natura 2000- område - Åtgärder för att hindra miljöskadliga pro-
dukter från att nå omkringliggande vattenområden kommer att finnas i form 
av invallningar för att hantera större läckage och OFA-system för hantering 
av mindre spill. Sannolikheten att miljöskadliga utsläpp från energihamnen 
skall nå Torsviken bedöms låg om nämnda barriärer utförs. Inget farligt gods 
ska hanteras på Hjärtholmsvägen. Det bedöms inte föreligga någon signifi-
kant risk att en energihamn på Risholmen skulle innebära påverkan på Natu-
ra 2000-området under driftskedet.

• Transporter med farligt gods till framtida torrhamn Risholmen- se under 
rubriken Transporter med farligt gods Riskutredning COWI.

Riskbedömning
Sammanfattande riskbedömning person
Katastrofala konsekvenser (flera dödsfall, 10-tals svårt skadade) bedöms kunna 
uppstå om större vätskeformigt utsläpp sker till hamnbassängen och antänds. 
Huvudsaklig orsak till detta är att brand kan spridas inom bassängen och att 
det kan finnas ett stort antal personer ombord på fartyg inom bassängen. Vikti-
gaste orsaker till dessa händelser bedöms vara haveri av lastarm. Brand ombord 
på tankfartyg med vätskeformigt bränsle eller gasutsläpp i lagringsanläggning 
bedöms kunna ge upphov till något lägre, men fortsatt mycket allvarliga konse-
kvenser (enstaka dödsfall, flera svårt skadade). Kollision mellan fartyg bedöms, 
även om hastigheterna kommer att vara låga, kunna ge upphov till allvarliga 
konsekvenser (enstaka svårt skadade, svåra obehag). Potentialen för detta ökar 
om ett av de inblandade fartygen är ett passagerarfartyg.Riskmatris person - dominerande risker 

- COWI februari 2020, reviderad april 
2021.
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Sammanfattande riskbedömning miljö 
Utsläpp inom energilagringsanläggningen eller till hamnbassäng förutsätts hu-
vudsakligen kunna hanteras inom lagringsområdet eller hamnbassängen och 
därmed ge begränsad påverkan på omgivningen.

Den händelse som bedömts kunna ge allvarlig miljöpåverkan är därmed ha-
veri av ledningar som bedöms kunna påverka Torsvikens Natura 2000- område. 
Detta är dock ingen principiell skillnad mot idag även om risken kan antas öka 
något jämfört med dagsläget på grund av att nya ledningar tillkommer.

Räddningstjänstens insatsmöjligheter i energihamnen
Räddningstjänstens förutsättningar för en snabb och effektiv insats vid ett ut-
släpp eller en brand i energihamnen är av största vikt för att hindra eskalerande 
händelser eller allvarliga miljökonsekvenser. Insatstiden bedöms vara ca 10 mi-
nuter (Räddningstjänsten Göteborg, 2019).

Räddningstjänsten behöver två olika angreppsvägar till Risholmen. Hjärt-
holmsvägen är nuvarande insatsväg för Torshamnen och denna kan användas 
även för insatser på Risholmen. Utöver Hjärtholmsvägen kommer ytterligare en 
insatsväg att krävas under det skede Risholmen används som energihamn. In-
satsvägar för räddningstjänsten bör vara säkrade mot översvämning. Storskalig 
vattenförsörjning för kylning och släckning måste finnas.

Slutsatser av riskbedömningen - lämplighetsbedömning
Tre risk- och konfliktområden behöver hanteras för att planen ska kunna bedö-
mas som lämplig:
• Storskalig lastning, lossning, lagring och pipelinetransport av gasformiga 

bränslen.
• Lastning/lossning vid energihamnen parallellt med Kryssnings/Ropaxtrafik i 

samma hamnbassäng.
• Godstransporter (inklusive farligt gods) genom och i närhet av områden för 

kajverksamhet (trafik och parkering) för Kryssnings/Ropax-trafik. 

Riskområden för respektive riskkälla 
där farligt gods eller hantering av 
brandfarliga eller explosiva varor sker. 
Undersökning av ackumulerad risk
Figur 9.5 ur ”Riskutredning - COWI 
februari 2020, reviderad april 2021”
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I figuren har riskområden kring respektive riskkälla där farligt gods eller han-
tering av brandfarliga eller explosiva varor sker, ritats in för att undersöka före-
komsten av ackumulerad risk. Konservativa antaganden har gjorts:
• Energihamnen: Riskområdet kring energihamnen utgörs av konsekvensom-

rådet från BLEVE utan att beakta sannolikheten för denna händelse. Det 
markerade riskområdet representerar att en trycksatt tank med gasformiga 
bränslen placerats vid kajkant.

• Arendals allé: Riskområdet med avseende på farligt gods sträcker sig 150 
meter från vardera sida av vägen. Detta är i enlighet med Länsstyrelsens risk-
hanteringsområde med avseende på transporter av farligt gods.

Hantering av gasformiga bränslen: Storskalig hantering av gasformiga bräns-
len innebär stora risker i alla led (fartyg, lossning/lastning, lagring, pipelinetran-
sport) jämfört med hantering av vätskeformiga bränslen. Konsekvensavstånden 
kan vara stora och möjligheter att fysiskt begränsa eventuella utsläpp är begrän-
sade och/eller kostsamma. Planerade lägen för ropax/kryssningsfartyg ligger i 
förhärskande vindriktning från energihamnen. En särskild riskanalys måste ge-
nomföras för att fastställa erforderliga säkerhetskrav med avseende på planerad 
hantering.

Lastning/lossning vid energihamnen parallellt med kryssnings/ropaxtra-
fik i samma hamnbassäng: Oavsett utbyggnadsalternativ kommer det att vara 
ett betydande antal fartygsrörelser i hamnbassängen. Antalet fartygsrörelser har 
uppskattats till 16- 24 per dygn, samt i maxalternativet ca 70-80 tillkommande 
rörelser per år med kryssningsfartyg. Slutsats från bedömning av navigationsför-
utsättningar är att manövrering av de aktuella fartygen bör kunna ske med sam-
ma säkerhet som idag i Arendals hamn. Dock föreligger ett antal aspekter som 
måste hanteras. Dessa är relaterade till t ex utsatthet för förhärskande vindar och 
varierande strömhastighet under manövrering, att förtöjda tankfartyg frekvent 
kommer att passeras av ropaxfartyg och att förtöjda tankfartyg kan påverkas av 
interaktionseffekter från passerande fartyg.

Konsekvensmässigt så kan ett haveri av en lastarm eller annan fartygsrela-
terad olyckshändelse resultera i brand som kan spridas i hamnbassängen och 
påverka bland annat ropax/kryssningsfartyg. Detta gäller även om bästa teknik 
och goda rutiner används.

Bedömningen är därför att ett antal restriktioner och krav kan komma att 
erfordras för att nå en acceptabel säkerhet. Vissa av restriktionerna kan komma 
att endast vara aktuella vid hårda/extrema väderförhållanden. Restriktionerna 
kan vara enligt följande:
• Krav på avbruten lastning/lossning vid energihamnen vid passage av andra 

fartyg.
• Krav på toppning av kranar vid containerhamnen vid passage av andra fartyg
• Restriktioner avseende tillåten vind (färjetrafiken på Danmark/Tyskland har 

dag ingen formell gräns men tillämpar ca 20 m/s).
• Krav på bogserbåtsassistans.
• Manövrering av en AFRAMAX (från vändning utanför hamnbassäng till 

förtöjning) kommer att ta drygt en timma, under denna tid förhindras passa-
ge av andra fartyg.
Om rimliga och erforderliga restriktioner kan fastställas för att minska kon-

flikten avseende lossning/lastning av energiprodukter och övrig verksamhet i 
hamnbassängen, bedöms Risholmen vara lämplig för etablering av energihamn.
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• Det finns risker förknippade med att kombinera lastning och loss-
ning av fartyg med flytande fossila energiprodukter samtidigt som 
det pågår färje- och persontrafik i samma hamnbassäng.

• Eftersom en färjeterminal planeras i närtid och hamn på Risholmen 
blir verklighet först i ett senare skede, kommer den framtida ener-
gihamnen att behöva anpassas efter de krav på säkerhet som ställs 
på en färjeterminal. Det kan handla om storlek, vilka produkter som 
kommer att kunna hanteras samt vilka säkerhetssystem som kom-
mer att krävas.

• Frågor kopplade till risker kommer att hanteras inom varje skede i 
kommande planering. En färjeterminal i Arendal kräver ändring av 
gällande detaljplan och i planarbetet kommer prövas om färjetermi-
nal är möjlig utifrån dagens situation vad gäller risker.

Översvämning och höga vattenstånd
Stigande vatten- en handbok
Klimatprognoser visar att Västra Götalands län är ett av de områden i landet 
som blir mest påverkat av ökade nederbördsmängder i framtiden. Länets kust-
sträcka blir också påverkad av havsnivåhöjning. För att ge råd och vägledning 
till kommunerna i länet vid planering av ny bebyggelse i vattennära områden 
har länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län tagit fram ett pla-
neringsunderlag - Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översväm-
ningshotade områden. I länsstyrelsens rapport presenteras en planeringsmodell 
där översvämningsriskerna kartläggs i översvämningszoner. För kusten är över-
svämningszonerna indelade i fyra, där det i zon 4 är störst risk för att en över-
svämning inträffar och zon 1 lägst sannolikhet för översvämning. För att beräkna 
översvämningszonerna utgår man från ett framtida medelvattenstånd. Zon 4 
sträcker sig från medelvattenståndet till högsta högvatten, zon 3 är en säker-
hetsmarginal där översvämning redan inträffat, inom zon 2 finns en större sä-
kerhetsmarginal och i zon 1 ska marginalen vara så stor att det är säkert för 
översvämningar från havet.

Översiktsplan för Göteborg - Tillägg till översvämningsrisker 
Göteborgs stad har i ”Översiktsplan för Göteborg - tematiskt tillägg till över-
svämningsrisker” antagen av kommunfullmäktige 2019-04-25, tagit fram egna 
riktlinjer för vilken hänsyn som ska tas till stigande vatten i planeringen. 

Syftet med det tematiska tillägget har varit ”att redovisa mål och strategier för 
klimatanpassning med avseende på översvämningsrisker i ny stadsplanering”. I 
tillägget har gjorts en kartläggning av vilka områden som hotas av översväm-
ning i form av höga havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag och sky-
fall. Dessa kartläggningar utgör underlag för de rekommendationer som föreslås. 
Staden presenterar en strategi för hur man avser möta hotet med en stigande 
havsvattennivå för områden uppströms älvmynningen. Med utgångspunkt i be-
fintliga planeringsnivåer presenteras en strategi uppdelad på medellång respek-
tive lång sikt. Den kritiska tidpunkten mellan medellång och lång sikt definieras 
av när dagens befintliga planeringsnivåer inte ger tillräckligt skydd utan behöver 
kompletteras med någon form av storskaligt tekniskt skydd.

Utdrag från Översiktsplan för Göteborg, 
granskningshandling. För de markerade 
områdena är rekommendationen att 
planeringsnivåer för nya byggnader 
ska följa Tematisk tillägg till 
översiktsplanen för översvämningsrisker 
inklusive tillhörande vägledning för 
planeringsnivåer i kustzonen.
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Rekommenderade grundläggningsnivåer utgår från dimensionerande hän-
delser som redovisas i tillägget. Här skiljer man mellan höga havsnivåer i om-
råden, där tekniska skydd planeras (centrala staden) och höga havsnivåer i om-
råden utan tekniska skydd, vilket är kustzonen. Ytterhamnsområdet räknas till 
kustzonen och i Översiktsplan för Göteborg har ytterligare studier om rekom-
menderade nivåer i kustområdet gjorts. 

Se tabell nedan, där ”framkomlighet” avser vägar. Planeringsnivån som re-
kommenderas är +2,2 meter vid mer än 10 meter från strand och en halv meter 
högre i strandkant.

Marknivån för stora delar av Hjärtholmsvägen i befintligt läge ligger mellan 
+1,8 och +2,2. På några partier ligger vägen över denna nivå. Det innebär att 
man på sikt kan behöva utföra åtgärder för att förhindra att vägen översvämmas. 
De känsligaste partierna för åtgärder är där vägen ligger intill Natura 2000- 
områdena Södskärsdammen och norra Hästholmskanalen, där direkta ingrepp i 
Natura 2000- områdena ska undvikas. 

Mellan Södskärsdammen och Syrhålakanalen (den senare utanför Natura 
2000- området) är utrymmet som minst och vägen ligger på en smal bank. Väg-
banken kan höjas med åtgärder riktade åt Syrhålakanalen, eller så kan andra tek-
niska lösningar väljas. Sådana kan t ex vara att vägen skyddas mot översvämning 
genom barriärer och skydd på vissa sträckor. Sådana lösningar kan väljas också 
på sträckan utefter norra Hästholmskanalen.

Oavsett om Hjärtholmsvägen blir tillfart till nya Risholmenhamnen eller inte 
måste översvämningshindrande åtgärder så småningom vidtas, eftersom vägen 
används som en viktig serviceväg till Torshamnen.

• Den nya hamnanläggningen planeras till en nivå av ca +2,5 meter 
över havet.

• Bedömningen är att det går att välja tekniska lösningar för att skyd-
da Hjärtholmsvägen mot översvämningar utan att några åtgärder 
eller ingrepp som riskerar skada på Natura 2000- området behöver 
utföras.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - GRANSKNINGSHANDLING |  3. Geografiska inriktningar74

Läs mer 
PM – Planeringsnivåer kustzonen
Läs även tematiskt tillägg till översikts-
planen för översvämningsrisker 

Planeringsnivåer i kustzonen som omfattar områden utanför de yttre barriärerna, markerade i figuren med röda streck.

Tabell med planeringsnivåer för kustzon.

Genomförande
Kommunen äger endast lite mark i södra skärgården och öarna är ofta uppdelade 
i små fastigheter. Detta medför att det är svårt att åstadkomma nya boendefor-
mer inom den redan byggda marken och att processen för att åstadkomma öns-
kad utveckling kan bli tidskrävande. 
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Geotekniska förhållanden
Geoteknisk inventering och bedömning Geosigma AB
Flera geotekniska utredningar har utförts i planområdet under åren. Stadsbygg-
nadskontoret uppdrog åt Geosigma AB att utföra en geoteknisk inventering av 
befintliga geotekniska undersökningar och utredningar inom området för för-
djupad översiktsplan för Torsviken och västra Arendal. I ett PM daterat 2011-
09-05 redovisas översiktligt de geotekniska förutsättningarna för de föreslagna 
väg- och järnvägssträckorna utifrån de tidigare utförda undersökningarna från bl 
a SBK:s arkiv. I uppdraget ingick även att klarlägga eventuella kunskapsbrister 
inför framtida planeringsskeden. Studien bygger på befintliga undersökningar 
och utredningar. Arkivsök har gjorts i Stadsbyggnadskontorets geotekniska ar-
kiv, bygglovsarkivet samt arkiv som ställts samman av Gatubolaget. Dessutom 
har relevant material erhållits från Göteborgs Hamn AB. Beskrivna förhållan-
den baseras även på information hämtat från SGU :s jordartskarta (Göteborgs-
projektet 2000), Stadsbyggnadskontorets jordartskarta samt Göteborgs kom-
muns översiktliga stabilitetskarta.

Utredningen beskriver området som att det ursprungligen utgjordes av en 
grund havsvik med öar. Under 1900-talet har vattenområdena delvis fyllts igen 
med fyllnadsmassor så att flera av öarna sammanbundits med fastlandet. Andra 
områden har använts som mudderdeponier för förorenade massor. 

I de landområden som inte fyllts med fyllnads- eller deponimassor förekom-
mer i huvudsak lera eller berg i dagen. Fyllnads- och deponimassorna består 
bland annat av sprängsten, byggavfall och lera. 

I utredningen bedöms de i samrådshandlingen beskrivna väg- och järnvägsal-
ternativen ur ett geotekniskt perspektiv. 

Rekommendationerna landar i att det behövs kompletterande geotekniska 
undersökningar inför detaljprojektering av de sträckor som väljs för att för att i 
detalj klargöra om vägen eller järnvägen kan grundläggas på befintlig mark eller 
om grundförstärkning behövs. Troligtvis krävs förstärkning för både väg och 
järnväg i lerområden samt de områden som tidigare legat under vatten. Stora 
delar av området består av fyllnadsmassor av okänt innehåll, kvalitet och liggtid. 

Det finns risk för sättningar i områden som har fyllts upp och/eller där lösa 
jordar påträffas t ex ler och torvområden. Det är sannolikt att sättningar pågår i 
stora delar av det aktuella området, dels till följd av tidigare utförda utfyllnader 
men även på grund av så kallade krypsättningar.

Geotekniken och ny hamn på Risholmen
Geotekniska utredningar har genomförts i samband med tillståndsansökan för 
ny energihamn. De geotekniska förutsättningarna ligger delvis till grund för vald 
layout för den nya hamnen. Följande är hämtat från utkast till teknisk beskriv-
ning tillhörande ansökan om tillstånd från 2016:

”Områdets geologiska historia visar att i den norra delen av vattenområdet 
återfinns en postglacial lera, överlagrande den glaciala lera som finns inom hela 
området. I den södra delen återfinns enbart den glaciala leran, som kan förväntas 
ha något bättre egenskaper än den postglaciala leran. De bättre egenskaperna har 
erhållits av att leran tidigare har varit belastad av jord som i dag inte återfinns på 
platsen, till följd av erosion och landhöjning. Över hela området återfinns även 
sentida avlagringar (sediment) på havsbotten, som kan karakteriseras som ler-
gyttja, dvs mycket lös avlagring.

Utsnitt från granskningshandlingen för 
Översiktsplan för Göteborgs som visar 
nedlagda deponier.
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Inom området ligger övergången mellan två olika bergområden; sur intrusiv 
bergart i de östra delarna samt kvarts-fältspatrik sedimentär bergart i de västra 
delarna. Det förekommer identifierade sprickzoner norr om området men ingen 
som går igenom det planerade utbyggnadsområdet.

De geotekniska förutsättningarna medför att utbyggnaden ska ske på en lera 
med varierande mäktighet, överlagrat av ett löst sediment med lerkaraktär. Un-
der leran återfinns berg, ställvis med ett ovanliggande friktionsjordslager. De 
underliggande lerlagren har förutsättningar att kunna belastas med utfyllnaden 
utan kraftiga deformationer. 

Buller i området
Bullersituationen i området är komplex. ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibratio-
ner har i en utredning 2019-05-13, på uppdrag av Göteborgs Hamn AB, kartlagt 
det externa bullret för år 2000, 2016, 2019 och i en framtid, då det etablerats en 
energihamn på Risholmen. Rapporten biläggs FÖP:en i sin helhet, och sam-
manfattas nedan.

I rapporten redovisas beräkningsresultatet som ekvivalenta ljudnivåer totalt 
och från respektive verksamhet i 5 utvalda mottagarpunkter inom Natura 2000- 
området samt vid en punkt på Skeppstadsholmen. Beräkningarna för framtiden 
har gjorts med och utan färjetrafik till Arendal. För färjetrafiken till Arendal har 
två alternativa utformningar av kajer studerats.

Syftet med redovisningen är att beskriva förändringen av bullerförhållandena 
i Natura 2000-området. Resultatet redovisas även på kartunderlag i form av ut-
ritade ljudnivåzoner i 5 dB steg (s k bullerkartor).

Med givna förutsättningar och uppgifter om pågående verksamhet vid res-
pektive tidsperiod visar beräkningarna följande:
• År 2000. Beräknade totala ekvivalenta ljudnivåer vid punkter inom Natura 

2000-området låg år 2000 på mellan 41-49 dBA med de högsta ljudnivåerna 
i den sydöstra delen. De totala ljudnivåerna i punkterna bestämdes omväx-
lande av buller från hamnverksamheterna, vindkraftverken, stenutlastningen 
och närliggande vägsträckor. I punkten vid bostäder på Skeppstadsholmen 
låg ljudnivån beräkningsmässigt på ca 42 dBA med avgörande ljudnivåbidrag 
jämnt fördelat mellan samtliga verksamheter.

• År 2016. Jämfört med år 2000 så är ljudnivåerna i stort desamma men något 
högre nivå (ca 1-2 dB) fås i flertalet punkter förutom vid den nordvästra de-
len av Natura 2000-området (punkt 5) där ljudnivån är något lägre beroende 
på ett mindre bidrag från vägtrafiken. Ljudnivån från hamnverksamheterna 
har överlag ökat med 1-2 dB. Beräknade ljudnivåer ligger mellan 42-50 dBA 
i Natura 2000-området och ca 43 dBA vid bostäder på Skeppstadsholmen. 
Fördelningen av avgörande ljudnivåbidrag är densamma som för år 2000.

• År 2019. Jämfört med år 2016 minskar ljudnivåerna med 1-3 dB i större de-
len av området. I den nordvästra delen av området är ljudnivåerna likvärdiga 
som år 2016. Jämfört med år 2000 har ljudnivåerna minskat med 1-2 dB 
utom i punkt 4 där nivån är oförändrad. Minskningen beror på att NCC:s 
verksamhet har försvunnit och att endast ett vindkraftverk finns kvar. Ljud-
nivån från hamnverksamheterna har ökat med 1-2 dB. Beräknade ljudnivåer 
ligger mellan 42-47 dBA i Natura 2000-området och ca 41 dBA vid bostäder 
på Skeppstadsholmen.
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• Framtida läge. Jämfört med år 2019 så förväntas ljudnivåerna öka något (0-1 
dB) beroende på att energihamnen på Risholmen och hamndelen Arendal 2 
tillkommer samt att trafiken förväntas öka. Ljudnivåerna ligger överlag dock 
något lägre än för år 2016. Jämfört med år 2000 är ljudnivåerna i stort desam-
ma men minskar med 1 dB i punkt 1 på grund av att NCC:s verksamhet är 
borta och att endast ett vindkraftverk finns kvar samt ökar med 1 dB i punkt 
4 på grund av ett större bidrag från vägtrafiken och från hamnen. Ljudnivån 
från hamnverksamheterna har ökat med 1-3 dB. Förväntade ljudnivåer ligger 
mellan 41-48 dBA i Natura 2000-området och ca 42 dBA vid bostäder på 
Skeppstadsholmen.

• Framtida läge med färjetrafik till Arendal. Jämfört med framtida läge utan 
färjetrafik så innebär färjetrafik enligt alternativ 1 ingen påverkan på de to-
tala ljudnivåerna över huvud taget. För färjetrafik enligt alternativ 2 sker en 
ökning med 1 dB i punkt 2 och 3 i Natura 2000-området vilket beror på att 
färjetrafik enligt alternativ 2 ger något högre ljudnivåbidrag än alternativ 1. I 
övrigt är de totala ljudnivåerna oförändrade. 

Jämfört med år 2000 så innebär färjetrafik enligt alternativ 1 att ljudnivå-
erna minskar med 1 dB i punkt 1 och 2 samt ökar med 1 dB i punkt 4, i övriga 
punkter är den totala ljudnivån oförändrad. Minskningen beror i första hand 
på att endast ett vindkraftverk finns kvar och ökningen beror på en ökad ljud-
nivå från hamnverksamheterna och till viss del vägtrafiken. Ljudnivån från 
verksamheterna i hamnen har ökat med 1-2 dB. För färjetrafik enligt alterna-
tiv 2 minskar ljudnivån med 1 dB i punkt 1 samt ökar med 1 dB i punkt 3 och 
4 jämfört med år 2000, i övriga punkter är den totala ljudnivån oförändrad. 

Minskningen beror i första hand på att endast ett vindkraftverk finns kvar 
och ökningen beror på en ökad ljudnivå från hamnverksamheterna och till 
viss del vägtrafiken. Ljudnivån från hamnverksamheterna har ökat med 1-3 
dB. Beräkningsresultatet pekar på att färjetrafik till Arendal endast förväntas 
ge en mycket liten påverkan på de totala ljudnivåerna i Natura 2000-området.
Bullersituationen och påverkan och konsekvenser på Natura 2000- området 

analyseras vidare i kapitlet ”Hållbarhetsanalys” i avsnitten ”Nuvarande miljösi-
tuation” och ”Konsekvenser av utbyggd energihamn” i miljökonsekvensbeskriv-
ningen.

• Bullerutredningen visar att Risholmen kan byggas ut till energihamn 
utan att ljudnivåerna i Natura 2000- området överskrider de som 
rådde år 2000.

• En tillkomst av färjeterminal förändrar bullerförhållandena i Natura 
2000- området endast marginellt.

Punkter där ljudnivåerna beräknats. 
Utdrag ur bullerutredning ”Göteborgs 
Hamn AB - Kartläggning av externt 
buller 
ÅF- infrastructure AB 2019-05-13” 
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TEKNISKA SYSTEM

Spillvatten
Hanteringen av avloppsvatten i Arendal-Torsvikenområdet sker både genom 
anslutning till det kommunala va-systemet och genom egna anläggningar. Vat-
ten och avlopp finns utbyggt inom Arendals industriområde. 

Preem har en egen anläggning inom raffinaderiområdet för rening av av-
loppsvatten. Den är placerad intill en oxidationsdamm som tillförs vatten dels 
från en bäck som rinner upp till Volvoområdet, dels från två dagvattenutsläpp. 
Hit rinner avloppsvattnet och allt dagvatten. Det renade avloppsvattnet rinner 
sedan ut i Stora lagunen, via ”Vattenfallet” som är raffinaderiets kontrollpunkt 
enligt gällande villkor. Vattnet från lagunerna mynnar i en grund vik väster om 
Hästholmen. Regnvatten och oljespill dräneras genom avloppsledningar under 
jord till avloppsanläggningen. I reningsanläggningen separeras oljan från vattnet 
och vattnet passerar sedan genom fem sandfilter och slutligen genom ett bio-
logiskt filter innan det släpps ut i Lilla lagunen. Se vidare under Konsekvenser.

Verksamheterna på Risholmen ställer olika krav på avloppsvattenhanteringen 
i området. Avloppsvattnet behöver genomgå olika form av rening innan utsläpp.

Dagvatten
Tre dagvattenledningar mynnar i Karholmsdammen och en mynnar i Södskärs-
dammen. 

Lakvattnet från Renovas deponi samlas upp i ett lakvattensystem och be-
handlas i ett reningsverk innan det släpps ut i Karholmsdammens innersta del.  

Inom Ävsborgshamnen, Skandiahamnen och Hjärtholmsterminalen sker 
dagvattenhanteringen lokalt. Inom Preems område finns ett utbyggt system med 
dagvattendammar som renar och leder ut dagvattnet till Syrhåladammen-Syr-
hålakanalen. 

Dagvattenhantering från ny hamn vid Risholmen
En dagvattenutredning finns utförd i samband med arbetet med tillståndsansö-
kan för den nya energihamnen på Risholmen.

En hållbar dagvattenhantering eftersträvas med t ex multifunktionella ytor, 
grön-blå struktur och lokalt omhändertagande så långt det är möjligt. Dagvatt-
net från samtliga ytor behöver också fördröjas för att minska flöden och därmed 
ledningsdimensioner på dagvattensystemet. Respektive fastighet ska ha möjlig-
het att ta prov på sitt eget dagvatten innan vidare bortledning. Möjlighet till 
provtagning ska också finnas vid utlopp till recipient.

Två olika principer att bygga upp dagvattensystemet på har studerats; ett kol-
lektivt och ett individuellt system. I det kollektiva systemet kan både rening av 
OFA vatten (oljeförorenat avloppsvatten) och övrigt dagvatten samt fördröjning 
för både från kvartersmark och från hamnens mark utformas som gemensamma 
anläggningar.

Dagvattensystemet föreslås bli utformat som en kombination mellan ett un-
derjordiskt och ett öppet system oavsett om systemet är ett kollektivt eller ett 
individuellt system. 

Extrem nederbörd kan ledas genom ytavrinning till de öppna dagvattendam-
marna eller till lågpunkter där vattnet kan översvämma utan att skador uppstår 
på byggnader eller andra känsliga anläggningar. Invallade ytor kommer vid ex-
trem nederbörd fungera som ytliga fördröjningsmagasin.
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NATURVÄRDEN 

Från natur till industriområde
Torsviken eller Torslandaviken är en invallad havsvik inom ett industripräglat 
område. Det finns en lång historia från 1920- talet och framåt av successivt 
förändrad markanvändning från orörd havsvik omgiven av jordbruksmarker till 
ett utfyllt och bitvis starkt förorenat industriområde. Utfyllnader mellan och 
över bland andra öarna Karholmen, Skeppstadsholmen, Rörskär, Torsholmen, 
Flatholmen, Risholmen och Hjärtholmen har genomförts under 1900- talets 
utbyggnad av området. Det finns ännu några mindre rester av relativt opåver-
kad natur med betesmarker och strandängar i Torsvikens norra och nordvästra 
strandområde, samt på öppna berghällar i anslutning till de olika vikarna. 

Utfyllnaderna har genomförts för att bland annat ge plats åt flygplats och 
råoljehamn. Hamnen krävde kajplatser och infrastruktur som tillfarten Hjärt-
holmsvägen. Vidare invallades Torsvikens södra del för deponi av förorenade 
muddermassor. Avsikten med invallningen var ursprungligen att successivt till-
skapa nya ytor för hamnverksamhet. Torsvikstippen för deponering av farligt 
avfall, etablerades vid vikens norra del år 1977. I områdets sydvästra del har 
anlagts en golfbana.

Trots de stora förändringar som genomförts är området fortfarande attrak-
tivt för vissa fågelarter som övervintrar eller rastar i de grunda vikarna eller som 
häckar i vassarna, på de öppna gräsmarkerna och på berghällarna. Delar av om-
rådet beslutades därför av regeringen år 2000 att bli ett sk Natura 2000- område. 
De innersta vikarna - Syrhålakanalen och Syrhåladammen, som inte är Natura 
2000- områden, har oftast öppet vatten vintertid på grund av dagvattenutsläpp 
och uppvärmt kylvatten från raffinaderiets processer. De minst industripräglade 
delarna av Torsvikenområdet, dvs Karholmsdammen med omgivningar, funge-
rar också som buffert mellan industri och hamn i öster och den allt tätare bo-
stadsbebyggelsen i väster. Genom kontinuerliga förbättringsinsatser och skötsel 
förstärks områdets kvaliteter allteftersom för närrekreation, fågelskådning etc.

Karholmsdammen, som är den största 
av de invallade vikarna omges av nya 
verksamhetsområden. Flygledartornet 
från Torslanda flygplats syns i 
bakgrunden.
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Sångsvan är Natura 2000- art 
i Torsviken. Foto: Jens Marin, 
Naturcentrum AB

Strandskydd
Strandskydd gäller i Torsviken med stränder på ett område som följer avgräns-
ningen av Natura 2000- området. Strandskydd gäller också runt Knippelhol-
marna och Nya Älvsborg. Enligt beslutet om utökat strandskydd har strand-
skyddsområdet runt Knippelholmarna utökats i vattenområdet.

Natura 2000- området
Lagstiftningen
Karholmsdammen och en del av omgivande landområde samt Södskärsdam-
men, Hästholmskanalen och det innersta av Risholmsviken är utpekat som ett 
så kallat SPA- område (Special Protection Area) att ingå i Natura 2000, EU:s 
nätverk av skyddade områden. Området är klassat enligt fågeldirektivet. Lagreg-
ler som skyddar Natura 2000- områden är införda i miljöbalken (MB).

Enligt bestämmelserna under ”Särskilt skyddade områden” i MB 7 kap 27-29 
§§ är det förbjudet att vidta en åtgärd eller planera en verksamhet som ensam 
eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter kan skada 
livsmiljön i ett Natura 2000- område. Den eller de arter som ska skyddas får 
inte utsättas för störningar som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av 
arten eller arterna. 

Enligt MB 7 kap 28 a § krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller 
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- 
område. Tillstånd får lämnas av Länsstyrelsen i enlighet med de bestämmelser 
som finns i MB 7 kap 28 b-29 § §. Tillstånd krävs inte för verksamheter och 
åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och 
förvaltningen av det berörda området. Trots bestämmelserna får tillstånd enligt 
MB 28 a § lämnas, om det saknas alternativa lösningar och verksamheten eller 
åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmän-
intresse och om de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade 
miljövärden så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodo-
ses. Ett sådant beslut om tillstånd får lämnas endast efter regeringens tillåtelse. 

Enligt MB 4 kap 8 § är alla Natura 2000- områden också av riksintresse.

Bevarandeplan
För alla Natura 2000- områden finns bevarandeplaner upprättade av Länsstyrel-
sen. Tidigare gällande bevarandeplan har uppdaterats och fastställts av Länssty-
relsen i december 2016, -”Bevarandeplan för Natura 2000- området SE0520055 
Torsviken”.  

I Natura 2000- området Torsviken är de prioriterade bevarandevärdena de 
i Fågeldirektivets bilaga 1, utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan 
samt de enligt bilaga 2 utpekade arterna vigg, bergand och knipa. Dessa arter 
ska bevaras långsiktigt. För att möjliggöra detta måste naturmiljön bibehållas 
och förbättras. Varje art ska bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 
inom sin biogeografiska region. Gynnsam bevarandestatus innebär att arternas 
population ska vara säkrad på lång sikt och att deras naturliga utbredningsom-
råde inte minskar. Arternas behov ska vara tillgodosedda i området vad gäller 
födotillgång och skydd.

Länsstyrelsens motivering för Natura 2000- området är att det är ett viktigt 
våtmarksområde längs Sveriges västkust för de utpekade arterna. Framförallt har 
området betydelse som rastnings- och övervintringslokal. Torsviken används un-

Natura 2000- området med de 
ingående delarna

Strandskydd
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Några förändringar i vattenregimen har 
inte genomförts ännu.

der migrationsperioderna vår och höst men för sångsvan och salskrake fungerar 
området även som övervintringslokal. Brushanen flyttar vidare till Afrika under 
vinterhalvåret. Förutom för de utpekade arterna är området av stor betydelse i 
ett regionalt perspektiv som en viktig rastplats för ytterligare en lång rad av få-
geldirektivsarter, rödlistade arter och fåglar klassade av Birdlife som IBA-arter. 

Målet med bevarandet är att värna om Torsvikens naturmiljö som för de 
utpekade arterna sångsvan, salskrake och brushane och för arterna bergand, kni-
pa och vigg är av stor betydelse. Torsvikens vatten ska vara rent och ha ett rikt 
biologiskt liv som erbjuder föda för de utpekade arterna samt andra fågeldirek-
tivsarter. Områdets strandängar ska vara hävdade genom bete för att tillgodose 
fåglarnas behov av skydd, rastplats, födosök samt för eventuell häckning.

Den mest prioriterade åtgärden är att fram till och med år 2019 slutföra det 
av Länsstyrelsen framtagna kontrollprogrammet med olika provtagningar och 
fågelinventeringar så att de förhållanden som råder i Torsviken klargörs. Se vi-
dare nedan.
Exempel på negativ påverkan på utpekade fågelarter
• Försämring av vattenomsättningen i bassängerna som påverkar födounder-

laget.
• Utsläpp från industri, dagvatten, läckage från deponier eller andra anlägg-

ningar som försämrar vattenkvaliteten eller på annat sätt riskerar att påverka 
utpekade fågelarter, direkt eller via minskat födointag.

• Området är känsligt för ytterligare anläggningsarbeten och utfyllnad med 
jordmassor. Risken för oljespill och utsläpp av processvatten är störst i Aren-
dalsviken.

• Avsaknad av öppna vattenspeglar vintertid.
• Igenväxning och fragmentering av strandnära miljöer.
• En olycka med stort utflöde av råolja eller andra petroleumprodukter skulle 

utgöra ett hot mot Natura 2000 området.
• Bullerstörningar i fåglars rast- och övervintringslokaler kan inverka negativt 

på fåglarnas beteenden. Tillkommande buller från ny verksamhet eller för-
ändrad verksamhet som ger upphov till transporter utefter Hjärtholmsvägen 
samt buller från omkringliggande befintliga verksamheter kan tillsammans 
utgöra störningar. 

Exempel på bevarandeåtgärder
• Att mellan 2013 – 2019 fullfölja av Länsstyrelsen upprättat kontrollprogram 

för Torsviken med syfte att klarlägga förhållandena i Natura 2000- områ-
det. Kontrollprogrammet innefattar räkning av fåglar två gånger per år i hela 
området, undersökning av fiskfaunans sammansättning i Karholmsbassängen, 
förekomst av makrofyter och evertebrater samt undersökning av vattenkemin 
i Karholmsbassängen och Södskärsbassängen. Programmet ha tagits fram ef-
ter att en bedömning av Natura 2000- områdets status och insatsbehov gjorts. 

• Resultatet av slutfört kontrollprogram 2019 ska utgöra grund för att bl annat 
bestämma om reglering av vattenomsättning och variationer av vattenstånd 
och salthalt behöver göras samt  att bestämma om skötseln måste prioriteras 
med avseende på vissa arter framför andra. Därefter kan en skötselplan tas 
fram som svarar mot kraven på att bevara gynnsam bevarandestatus för om-
rådets utpekade arter.Trummor rensas vid behov
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Sluttäckning av deponi till ”Vadehav” 

• Naturreservat är en lämplig skyddsform för att underlätta arbetet kring sköt-
sel, hantering av övriga bevarandeåtgärder och prövning av olika verksamhe-
ter i eller i anslutning till området. Göteborgs stad utreder frågan om att bilda 
kommunalt naturreservat i Torsviken. 

• Hålla strandängar kontinuerligt betade och röjda. Restaurera strandlinjen 
(som idag är modifierad) för att få utökad strandängsareal och ge möjlighet 
till utökat betet i område. Vadarstränder och spelplatser görs tillgängliga för 
fågellivet, framför allt för brushanen.

• Uppväxande träd och buskar, likaså vass, kaveldun eller andra högvuxna vat-
tenväxter avlägsnas från strandängar.  

• Vid behov skapa skydd mot störningar på fågellivet genom till exempel land-
skapsmodulering eller plantering av låga buskage.

• En inventering av områdets häckfågelfauna bör göras inom de närmaste åren.
• Vid behov rensa de trummor som förbinder de olika bassängerna med varan-

dra och med Arendalsviken.
• Följa upp tidigare provtagningar av miljögifter i sediment och komplettera 

dessa med studier som gör det möjligt att bedöma eventuell biotillgänglighet.
• Minkstammens påverkan på kort och lång sikt bör undersökas och vilka be-

hov av åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

Iakttagna förändringar sedan år 2000
Genom de årliga räkningarna av fåglar som genomförts och andra undersök-
ningar har konstaterats att vissa fågelarter, såväl SPA som IBA- arter har mins-
kat i antal i området. Detta gäller främst de gräsätande fågelarterna. Många 
spekulationer om orsakerna till detta har presenterats. Bland annat har mark- 
och Miljödomstolen i en dom från oktober 2013 angett som skäl till att inte 
tillåta ytterligare verksamheter på Risholmen att det ökade bullret i området kan 
ha orsakat minskningen i fågelpopulationen. Andra orsaker som angetts är att 
födotillgången minskat och att detta kan bero på att bottenvegetationen slagits 
ut. Om utslagningen i sin tur beror på överbetning, läckande deponi eller gifter 
i bottensedimenten är osäkert eftersom kontinuerliga kontrollprogram hittills 
saknats.

Det av Länsstyrelsen beslutade kontrollprogrammet för åren 2013-2019 ska 
ge svar på ovanstående frågor. Se vidare under avsnittet ”Bevarandeplan”.

Det som en gång varit deponi av 
stenmjöl har blivit nya boplatser för 
backsvalor.
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Utredningar genom åren
Länsstyrelsen har initierat och bekostat de utredningar som tagits fram under de 
år som området varit klassat som Natura 2000- område. Nedan redovisas några. 

Årlig räkning av fåglar- Ornis pelagicus, Kåre Ström Ekologi. 
Torsvikens akvatiska ekosystem- Hydrogis 2008, då det konstaterades att stora 

förändringar i bottenvegetationen skett mellan 2003 och 2008. Orsakerna blev 
aldrig klarlagda.

Förändrad vattenregim i Torsviken, Länsstyrelsen 2005:69. Detta är en förstu-
die om hur restaurering av bottnarna och ökade flöden skulle kunna öka den 
biologiska mångfalden och gynna fågellivet. Konstaterades i studien att fler un-
dersökningar behövdes för att öka kunskapsunderlaget. Följderna av att röra de 
förorenade bottensedimenten kan inte överblickas med nuvarande kunskaper. 

Förutom Länsstyrelsen har också Göteborgs Hamn AB tillsammans med 
Naturskyddsföreningen, Göteborgs ornitologiska förening och föreningen Tors-
vikens Naturreservat utarbetat en plan för hur området successivt ska kunna 
återställas till ett naturvårds- och friluftsområde, ett ”Fågelparadis”. I denna plan 
ingick också att täcka deponin i den Södra bassängen på ett sådant sätt att de 
förorenade massorna förseglas och att ett grunt ”vadehav” kan bildas. Detta ar-
bete ska vara avslutat 2019-2020.

Behov av kontrollprogram
I december 2011 redovisade Mats O G Eriksson, MK natur och miljökonsult, på 
uppdrag av Länsstyrelsen en bedömning av Natura 2000- områdets status och 
åtgärdsbehov utifrån tre specifika frågeställningar. Frågorna var: 
1. Om befintligt material är tillräckligt för att bedöma Natura 2000- områdets 
status, 
2. Om befintligt material är tillräckligt för att bedöma vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att vidmakthålla eller återskapa en god status eller behövs kom-
pletterande utredningar, 
3. Om det finns möjligheter att bedöma om förändringarna i fågellivet är orsa-
kade av antropogen (mänsklig) påverkan,

Ett sammanfattande svar på frågorna är ett konstaterande att området kva-
lificerar som SPA- område för sångsvan, bergand, knipa och salskrake både vid Nya skydd mot pååkning har byggts 

utefter Hjärtholmsvägen
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Nedan till höger: Fågeltorn vid 
Torslandaviken.
Nedan till vänster: Stig med skyltar

En 6 km lång vandringsslinga är utlagd 
runt Karholmsdammen.

utpekandet år 2000 och idag. Området kvalificerar däremot inte som SPA- om-
råde för vigg och brushane, varken vid utpekandet år 2000 eller idag. 

Sångsvan, knipa och salskrake har minskat i antal och detta sammanfaller 
tidsmässigt med stora förändringar i vattenvegetationen. De negativa trenderna 
i Torsviken motsvaras inte av någon liknande utveckling i landet i stort. Minsk-
ningen av dessa arter bör därför vara kopplad till vad som händer lokalt i Torsvi-
ken. Vidare konstaterades att befintligt material inte är tillräckligt för att bedö-
ma vilka åtgärder som behövs. Det går inte utifrån befintligt kunskapsunderlag 
att bedöma om utvecklingen är enkelriktat negativ eller återspeglar en dynamik 
med ständiga förändringar. Ett regelbundet kontrollprogram behövs därför. 

Det beslutade kontrollprogrammet ska vara avslutat 2019. Se vidare under 
avsnittet ”Bevarandeplan”.

Vidtagna åtgärder
Åtgärder har genomförts och genomförs kontinuerligt för att förbättra förhål-
landena i Natura 2000- området.

Bl a har Preemraff Göteborg gjort omfattande arbeten för att hindra att olja 
och andra miljöfarliga vätskor når utanför raffinaderiområdet och arbetar fort-
löpande med frågorna. Utsläpp via avlopp och dagvatten kontrolleras och man 
har rutiner för att förebygga spill och omhänderta eventuella utsläpp bl a ge-
nom saneringsutrustning på plats. 

Pååkning av ledningarna utefter Hjärtholmsvägen förhindras genom nya be-
tongskydd och vägräcken. 

GHAB har byggt bullervallar på Hjärholmsvägens västra sida. Dessa utgör 
effektivt skydd mot buller för fågellivet i Karholmsdammen.  

Modellflyget har upphört med verksamheten på det gamla flygfältet. Förny-
at tillstånd har inte lämnats.

Dåvarande stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har tillsammans med 
Göteborgs stad, GHAB och föreningarna i området, skapat en 6 km lång 
vandringsslinga och tagit fram en broschyr med karta och information om var 
det finns sevärda platser och fina utblickar i den del av området som är mest 
naturpräglat.
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Nytt kunskapsunderlag för FÖP-en
Naturvärdesinventering med bedömning
Ett nytt och utökat kunskapsunderlag om naturvärdena i FÖP- området har ta-
gits fram av Naturcentrum AB i Stenungsund på uppdrag av stadsbyggnadskon-
toret. Naturcentrum inledde sitt arbete med att göra en inventering: Naturvär-
den förutom fåglar vid Torsviken och Västra Arendal våren 2012. Därefter har detta 
underlag sammanställts med ett underlag som också innefattar vilken påverkan 
på fåglar som främst trafiken i området orsakar. Rapporten Naturvårdsunderlag: 
Väg och järnväg till Risholmen, Göteborgs hamn- underlag för MKB till fördjupad 
översiktsplan Naturcentrum AB 2014-11-10 togs fram. I denna redovisas också 
resultatet av en översiktlig undersökning av de marina bottenmiljöerna i Häst-
holmskanalens grundområden tillsammans med undersökningar av Risholmsvi-
kens innersta delar. 

Kunskapsunderlaget användes i arbetet med FÖP- ens samrådshandling vid 
utvärderingen av de olika infrastrukturalternativen. 

Naturvärden i Torsviken-Arendalsområdet
Trots att Torsviken och Västra Arendal är starkt påverkat av industriverksam-
heter, infrastruktur, deponier och omdaning av den ursprungliga naturen, finns 
naturvärden inom de resterande ursprungliga naturområdena, på ruderatmarker 
och på nya ”tillskapade” områden som grävda dammar och småvatten, utfyll-
da strandbrinkar och högarna med deponerat stenmjöl som blivit boplatser för 
backsvalor. De biotoper som, förutom ruderatmarkerna, hyser de största natur-
värdena utgör alla ganska små andelar av undersökningsområdet. Exempel på 
rödlistade kärlväxter är engelsk fetknopp som påträffats på de öppna hällarna 
runt Hästholmskanalen. Några lokaler för större vattensalamander har invente-
rats i småvatten på golfbanan och på Karholmens västra sida. Lämpliga habitat 
för hasselsnok har undersökts, men inga fynd gjordes. 

I rapporten redovisas var i Torsviken som ett antal relevanta fågelarter fö-
rekommer mest. Redovisningen grundas dels på platsangivelser i Artportalens 
fågeldel, dels på egna observationer under många besök i området. En slutsats 
som dras är att det är relativt sällsynt med rastande fåglar i Hästholmskanalen 
jämfört med andra vattenytor i Torsviken. Simfåglar som t ex salskrake som för-
flyttar sig till Risholmsviken vid isläggning i Karholmsdammen och Södskärs-
dammen verkar göra detta utan mellanlandning i Hästholmskanalen. Dock kan 
ett relativt stort antal vigg och knipa uppehålla sig i kanalen vintertid.

Naturen återskapar sig själv på 
områden som fyllts ut eller blivit 
deponier. På ruderatmarkerna med sin 
”råa” karaktär trivs olika träd, buskar 
och örter
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Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen 
Underlag för MKB för fördjupad översiktsplan Naturcentrum AB 20141021 

23 (53) 

Rödlistade arter 

 
Funna eller återfunna förekomster av rödlistade kärlväxter kring Torsviken under invente-
ringen 2011, samt två fynd av rödlistade insekter. 

Som synes av kartan ovan är den rödlistade art som förekommer på flest plat-
ser engelsk fetknopp (NT, missgynnad). Denna art är knuten till havsnära 
hällmarker och finns på många av de rester av småskär och holmar som finns 
framför allt kring Hästholmskanalen, Torsholmen, Flatholmen och Risholmen. 
Detta sammanfaller med de områden som har kvar naturliga kvaliteter trots all 
exploatering i östra och yttre delarna av Torsvikenområdet. 

Fynden av insektarter, främst de redovisade, samt en rad andra fjärilsarter som 
finns rapporterade till Artportalen är i många fall knutna till ruderatmarker eller 
till de blomrika miljöer som finns, kanske främst vid Vadskär, Rörskär och 
Torsholmen. 

Rödlistade arter, ljust violett representerar fyndplatser 
för engelsk fetknopp 

Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen 
Underlag för MKB för fördjupad översiktsplan Naturcentrum AB 20141021 

24 (53) 

Biotoper

En indelning av området i vegetationstyper eller biotoper gjordes också av 
Ahlén m fl. (2012). De mest värdefulla miljöerna, med störst förekomster av 
naturvårdsintressanta arter eller bäst förutsättningar för dem var strandängar, 
hällmarker och ruderatmarker. 

 
Karta som visar resultatet från biotopkarteringen 2011-2012. Biotoper enligt kartering 2011-2012

Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen 
Underlag för MKB för fördjupad översiktsplan Naturcentrum AB 20141021 

16 (53) 

Vidare är värt att notera att flera arter av sjöfåglar (sannolikt främst vigg, knipa, 
storskrake, småskrake, salskrake, storskarv samt möjligen brunand, ejder och 
några simänder) under höst, vinter och vår företar ett dagligt, lokalt 
födosökssträck eftersom de uppehåller sig i Torsvikens dammar dagtid men i 
Rivö och Hake fjordar nattetid. Således sker att lokalt sträck söderut, från 
Torsviken ut i fjorden kvällstid och vice versa på morgonen (Pettersson 2007). 

Natura 2000-arterna 

De tre arter som listas för Natura 2000-området är salskrake, sångsvan och 
brushane. Dessa förekommer huvudsakligen på de platser som markeras på 
kartan nedan. Den röda pilen i Risholmsviken är tänkt att visa att salskrakar 
håller till i de inre delarna av Risholmsviken när det är is inne i Karholms- och 
Södskärsdammarna och att de, när det fryser även i den inre delen av 
Risholmsviken, drar sig längre ut i takt med att isen lägger sig. 

 
Huvudsakliga uppehållsområden för några andra viktiga sjöfågelsarter. Av dessa pekas vigg 
och knipa ut av Mats O G Eriksson (2011). De uppfyller enligt honom kriterierna för att vara 
listade för Natura 2000-området och därmed utgöra delar av områdets värden. 

Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen 
Underlag för MKB för fördjupad översiktsplan Naturcentrum AB 20141021 

15 (53) 

Kunskapssammanställning –

Torsviken

Fåglar – geografisk fördelning 

Nedan följer ett försök att visa var i Torsvikenområdet som ett antal relevanta 
arter huvudsakligen förekommer. Kartorna bygger på våra egna erfarenheter 
som fågelskådare vid Torsviken, men framför allt på platsangivelser i Artporta-
lens fågeldel (Svalan). Detta är generaliseringar. Observationer av salskrake har 
naturligtvis gjorts till exempel i Hästholmskanalen, men antalet är ändå för-
svinnande litet jämfört med hur det ser ut i de områden som är rödmarkerade 
för salskrake i kartan nedan. Vår bedömning är att mönstren är så pass tydliga 
att det är relevant att sammanfatta ett mycket omfattande observationsmaterial 
på detta vis. 

 
Huvudsakliga rast- och/eller övervintringsområden för de utpekade Natura 2000-arterna. 

Huvudsakliga rast- och övervintringslokaler för de 
utpekade Natura 2000- arterna 
Grönt-sångsvan
Rött- salskrake
Blått- brushane

Huvudsakliga uppehållsområden för andra viktiga 
sjöfågelarter
Grönt-skedand
Rött- brunand, bergand
Blått-vigg, knipa

Samtliga kartbilder finns redovisade i utredningarna- Naturvärden utom fåglar Naturcentrum AB 2012, resp 
Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen Naturcentrum AB 2014
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Risholmsviken - Arendalsviken 
inventering av naturtyper- 
Emanuelsson och Göransson 
2014. Grönt utvisar ålgräs, brunt 
makroalger och beigefläckigt 
raster vegetationsfritt. Den största 
ålgräsängen finns i inre Risholmsviken.

Bottenkartering av Hästholmskanalen, Risholmsviken och 
Arendalsviken
Det löpande kontrollprogrammet av Natura 2000- området som länsstyrelsen 
ansvarar för gäller bottenfauna och makrofytvegetation i Karholmsdammen och 
Södskärsdammen. Enligt kontrollprogrammet tycks en långsam återhämtning 
av både flora och fauna pågå i dammarna sedan kraschen i mitten av 2000- talet. 
Några bottenkarteringar av Hästholmskanalen och Syrhålakanalen hade inte ti-
digare genomförts och en översiktlig kartering av Hästholmskanalen genomför-
des därför av Naturcentrum AB senvåren 2014.

Resultatet av karteringen visade att vegetationen huvudsakligen består av 
borstnate. Utmed klippstränderna förekommer sparsamt med blåstång, tarm-
tång, bergborsting med flera arter. Norr om Hästholmskanalens mynning finns 
ett mindre område med ålgräs. Här observerades även små blåmusslor. Övrigt 
djurliv som noterades var skrubbskädda, slammärlor, märlkräftor och pungräkor.

Bottenkartering av Risholmsviken och Arendalsviken har utförts under som-
maren 2014 av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Göteborgs Hamn AB. 
Det mest värdefulla ur allmän naturvårdssynpunkt och sett till Natura 2000- 
området är förekomsten av ett stort område med ålgräs i den inre delen av Ris-
holmsviken. Utanför denna finns områden som domineras av makroalger som 
också har vissa värden, men som inte är lika stora som ålgräsängarna längre in.



69FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  |  TEMATISKA INRIKTNINGAR

Kniphona vilar på en sten i 
Risholmsviken

Hydrodynamisk modellering utan 
utbyggd hamn. Röd linje markerar 
gränsen mot vattenområdet där 
vattenomsättningen beräknats.  

Hydrodynamisk modellering med 
utbyggd hamn. Röd linje markerar 
gränsen mot vattenområdet där 
vattenomsättningen beräknats.  

Risholmen utfyllnad- Hydrodynamisk modellering
I samband med tillståndsansökan för ny hamn lät GHAB ta fram en hydrody-
namisk modell för att undersöka hur utfyllnad påverkar vattenförhållandena i 
närområdet och vattenutbytet med Natura 2000-området. Olika utformningar 
på hamnen studerades. (DHI Sverige rapport juli 2016). Resultaten från mo-
dellsimuleringarna av nuvarande hamnutformning och en framtida föreslagen 
utfyllnad visar att:

• Vattenomsättningen i den inre delen av Arendalsviken (söder om Häst-
holmen) styrs främst av variationer i vind och salthalt. Området domineras av 
tvålagerströmning där det ofta strömmar åt ett håll vid ytan och åt motsatt håll 
vid botten. Vattenståndsvariationer såsom tidvattenvariationer står för en liten 
del av utbytet.

• Vattennivåerna i de inre delarna av viken är i princip desamma efter en 
utbyggnad. Därmed ger inte den föreslagna utfyllnaden upphov till någon s.k. 
choking (strypning) av nettoflödena till den inre delen av Arendalsviken även 
om bruttoflödena minskar. Eftersom vattenutbytet i bassängerna vidare in till 
Torsviken främst styrs av vattenståndsvariationer innebär detta att vattenutbytet 
i Torsviken inte bör påverkas av den modellerade utfyllnaden, rent hydrauliskt.

Fågelinventering vid Knippelholmarna 2015
I samband med GHAB:s tillståndsansökan för en ny hamn på Risholmen ut-
fördes en inventering av fågellivet på Knippelholmarna under våren och försom-
maren 2015. (Calluna 2015) 

Syftet med inventeringen var att få en överblick över häckande skyddsvärda 
fåglar i området. Inventering visade att området på och vid Knippelholmarna 
är en utmärkt miljö för fåglar. Bland andra arter förekom häckande ejder som 
för sitt födosök är beroende av musselbankarna i området. Vidare observerades 
t ex gråtrut, ängspiplärka, fisktärna och strandskata. Det fastslogs att närheten 
till Torsviken är positivt för området vid Knippelholmarna som också kan vara 
en fungerande buffertzon för Torsviken. Sammanhanget mellan Torsviken och 
Knippelholmarna bör dock undersökas närmare om vidare slutsatser ska kunna 
dras.

Fågellivet vid Risholmen – genomgång av tidigare studier
JP Fågelvind genomförde år 2015 en sammanställning av befintlig information 
rörande Risholmens och närområdets funktion för fåglar. Både land- och vatten-
områden beskrevs. Särskilt fokus ägnades de fågelarter som pekats ut för Natura 
2000- området, dvs brushane, salskrake, sångsvan, knipa, bergand och vigg.

Natura 2000- området Torsviken är framförallt känt som lokal för rastan-
de sjöfåglar under höst, vinter och vår. Även vattenområdena utanför Torsviken 
nyttjas under denna period. Räkningarna av rastande fåglar visar att vattenom-
rådena både inom och utanför Natura 2000- området nyttjas för rastning. Under 
sommaren är Torsviken främst rastningslokal för ruggande knipa och knölsvan. 
Under höst, vinter och vår flyger sjöfåglar ut och in från Torsviken via bland 
annat Risholmen och närliggande vattenområden, såväl dag som natt. Fåglarna 
flyger då i huvudsak via Älvsborgsfjorden och Hjärtholmssundet, det vill säga 
vattnen runt Risholmen.
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Hamnens successiva utveckling med 
hamnanläggningar och hamnverksamhet 
har påverkat det omgivande natur- och 
kulturlandskapet. Bilden visar vyn mot 
Nya Älvsborg från Arendalsviken.  

Sammanställningen av olika fågelräkningar visar dock att det är betydligt 
många fler rastande sjöfåglar som uppehåller sig inom Natura 2000- området 
Torsviken vår, sommar och höst än utanför området, medan det under vintern är 
det omvända förhållandet. Dock är det så att även om fördelningen av rastande 
sjöfåglar varierar mellan de olika vattenområdena över året uppehåller sig störst 
andel fåglar inom Natura 2000- området sett över hela året. 

• Lösningar ska väljas så att påverkan på Natura 2000- området blir 
så liten som möjligt. Åtgärder som skadar området ska undvikas.

• Länsstyrelsens sammanställda kontrollprogram ska visa vilka åtgär-
der som ska vidtas för att bibehålla god bevarandestatus i Natura 
2000- området. 

• Det framtagna naturvårdsunderlaget måste kompletteras och för-
djupas när det blir aktuellt med tillståndsansökan och detaljplan för 
energihamnen.
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KULTURVÄRDEN

Kulturmiljöutredning- en sammanfattning
Syfte
Göteborgs Stadsmuseum tog år 2015 på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret 
fram en kulturmiljöutredning ”Nya Älvsborg-Aspholmen - kulturmiljöunder-
lag inför fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken”. Syftet med 
uppdraget var att beskriva områdets kulturhistoriska värden utifrån den stora 
betydelse som älvmynningen med befästningar har för förståelsen av Göteborgs 
tillkomst och tillväxt som en viktig befästningsstad av nationellt intresse.

Även om direkta fysiska ingrepp undviks i de historiska lämningarna kommer 
en hamnutbyggnad på Risholmen att riskera att negativt påverka den visuella 
upplevelsen av kulturmiljön och därmed också försvåra möjligheten att uppfatta 
och förstå det historiska sammanhanget. Ett ytterligare syfte med det framtagna 
kulturmiljöunderlaget var därför att visa vilka värden som särskilt bör beaktas i 
planeringen så att den negativa påverkan på kulturmiljön blir så liten som möj-
ligt och så att eventuella skador kan minimeras eller helt undvikas. 

Fokus i utredningen ligger på riksintresseområdet för kulturmiljövård Nya 
Älvsborg – Aspholmen och befästningarnas historiska sammanhang i älvmyn-
ningen. Enligt utredningen kan hela mynningsområdet därför anses som berört 
av hamnens utbyggnad. 

Arbetet genomfördes genom kart- och arkivstudier kombinerade med inven-
tering och okulär besiktning i fält. Lämningarna och landskapet studerades både 
från landsidan och från vattnet och farleden. 

Identifierade kulturmiljökvaliteter i området 
Områdets kulturhistoriska värden får sin betydelse genom det sammanhang de 
ingår i. Öar, kobbar och höjdpartier har tillsammans med vattenytorna haft stor 
betydelse för de olika aktiviteter som förekommit i den strategiskt viktiga älv-
mynningen genom tiderna. Det finns lämningar av vetenskapliga och pedago-
giska värden både på land och under havsytan, som ger en tydlig bild av området 
i historisk tid och under bronsålder, då området utgjorde en skärgårdsmiljö. 

De historiska lämningarna från 1600-talet fram till början av 1900-talet är 
viktiga för förståelsen av Göteborgs framväxt och utveckling. Riksintresset Nya 
Älvsborg och hela den försvarsmiljö som fästningen tillhör, är den kulturmiljö i 
området som har det högsta värdet. Fästningen är också en tydlig identitetsmar-
kör för Göteborg och området är dessutom av värde för rekreation och upplevel-
ser för invånare och besökare till staden.

Nya Älvsborgs fästning är ett statligt byggnadsminne. Byggnadsminnet för-
valtas av Statens Fastighetsverk.

Slutsatser: Kritiska punkter 
Hamnens successiva utveckling med hamnanläggningar och hamnverksamhet 
genom åren har gett en kumulativ påverkan på det omgivande kulturlandska-
pets kulturmiljö- och rekreationsvärden. Fler tillägg i vattenområden som ännu 
är öppna, riskerar att på ett ingripande sätt påverka den visuella upplevelsen 
och möjligheten att förstå det kulturhistoriska sammanhanget. Förståelsen av 
älvlåsets funktion och betydelse för Göteborgs historia är beroende av att Nya 
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Älvsborg kan läsas samman med det vattenrum och landskap som befästningen 
fortfarande befinner sig i. Detta gäller såväl under som över vattenytan. 
Den försvarsgräns som bildas av Nya Älvsborgs fästning med omgivande öar 
och Hisingslandet är fortfarande tydlig och därmed betydelsefull för förståel-
sen av riksintresset. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma siktlinjerna och 
upplevelsen av fria vattenytor mellan Nya Älvsborg, Aspholmarna och Knip-
pelholmarna. Nya Älvsborgs funktion som försvarsgräns märks också genom de 
marina försvarsverk under ytan som ligger mellan fästningen, Aspholmarna och 
fastlandet.

Knippelholmarna med kringliggande vattenytor är viktiga delar av det land-
skapsrum som befästningarna uppförts i. Tillsammans med Aspholmarna utgör 
de fundamentala naturgeografiska referenspunkter i vattenlandskapet. Holmar-
na definierar och avgränsar också den farled vilken befästningarna skulle bevaka 
och är därför nödvändiga för att förstå försvarsverkens sammanhang och place-
ring. Knippelholmarna är också ofta utmärkta i äldre kartmaterial, vilket ytterli-
gare förstärker deras kulturhistoriska vikt i mynningsområdet. Knippelholmarna 
mellan Risholmen och Nya Älvsborg representerar därför kritiska, identifierbara 
kulturmiljöelement som friliggande holmar med naturlig form i ett fritt vatten-
rum.

Två av riksintressets uttryck, den fria sikten och siluetten av befästningens 
yttre murar bör särskilt uppmärksammas vid planeringen av ny hamn. Verksam-
heten i hamnen med höga kranar, fartyg, etc kan komma att kraftigt påverka 
landskapsbilden och upplevelsen av kulturmiljön. Vid planeringen av den nya 
hamnen bör således kulturmiljöns värden med utgångspunkt i de upplevelse-
mässiga och pedagogiska och Nya Älvsborgs betydelse som identitetsmarkör för 
staden beaktas. 

Arkeologi
På land
De flesta förhistoriska lämningar i området på land är borttagna genom år av ex-
ploateringar. Undantaget är några delundersökta boplatser samt ett röse - Lund-
by 1. Detta är ett långröse med trolig datering från bronsålder. Det ligger på vad 
som en gång var en ö i skärgårdslandskapet. Röset är placerat i ett mycket typiskt 
läge på ett höjdparti exponerat mot havet och synligt från dåtida farleder.

Hela mynningsområdet berörs vid 
utbyggnader i ytterhamnsområdet, 
Fotomontage Göteborgs Hamn AB
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Längs delar av Sveriges kust löper ett band av gravrösen, ofta synliga från ett 
röse till nästa. Göteborgsområdets rösestråk har därmed en fortsättning såväl 
norrut som söderut längs hela Västkusten. Siktlinjer mellan dessa rösen i kust-
linjen ger ett sammanhang till långröset Lundby 1. Fornlämningen har därför 
genom sin lättillgänglighet vid Arkens konferensanläggning och sitt typiska to-
pografiska läge ett stort pedagogiskt värde. 

I vatten 
Ett flertal arkeologiska utredningar och undersökningar har gjorts i riksintres-
seområdet Nya Älvsborg – Aspholmen med omgivningar. Delar av det område 
som är aktuellt för den nya hamnen på Risholmen ingick i ett betydligt större 
undersökningsområde som sträckte sig från Hjärtholmen i väster till Älvsborg-
sön i öster. De forn- och kulturlämningar som framkom vid utredningen på-
träffades i anslutning till själva fästningen och de båda Aspholmarna samt vid 
Knippelholmen. Dessa lämningar påträffades samtliga genom okulär dykande 
inventering. Större delen av utredningen baserades emellertid på uppmätning 
med sk side scan sonar. 

Länsstyrelsen bedömde i samband med GHAB:s planer på att anlägga en ny 
hamn vid Risholmen att hela det aktuella exploateringsområdet skulle bli före-
mål för utredning, det vill säga även de ytor som tidigare utretts med side scan 
sonar. 

Sjöhistoriska museet och Bohusläns museum har utfört den efterfrågade ar-
keologiska utredningen i två etapper av det aktuella området. Etapp 1 utgjordes 
av en arkivstudie och analys av side scan sonardata.  Etapp 2 utfördes av Sjöhis-
toriska museet i april 2016 och omfattade dykbesiktningar av sonarindikationer 
samt bottenbesiktning och provgropsgrävning öster och norr om Knippelhol-
men. Utredningen resulterade i att en ny fornlämning, i form av ett kulturla-
ger från 1700-talet, konstaterades i området öster om Knippelholmarna. Kul-
turlagret innehöll bland annat rikliga mängder ostindiskt porslin men även en 
hel del träföremål som går att koppla till bärgningsarbetet på vrakplatsen efter 
ostindiefararen Götheborg vid 1700-talets mitt. Ingen av de 13 besiktade sona-
rindikationerna var av arkeologiskt eller kulturhistoriskt intresse utan utgjordes 
i huvudsak av naturliga bottenformationer.

• Riksintresseområdet för kulturmiljövård Nya Älvsborg – Aspholmen 
och befästningarnas historiska sammanhang i älvmynningen ska sär-
skilt beaktas. 

• Förståelsen av älvlåsets funktion och betydelse för Göteborgs his-
toria är beroende av att Nya Älvsborg kan läsas samman med det 
vattenrum och landskap som befästningen fortfarande befinner sig i. 

• Hela mynningsområdet är berört av hamnens utbyggnad
• Knippelholmarna med kringliggande vattenytor är viktiga delar av 

landskapsrummet med befästningarna
• Den fria sikten och siluetten av befästningens yttre murar bör sär-

skilt uppmärksammas vid planeringen av ny hamn. 

Riksintresset Nya Älvsborgs fästning 
berörs av alla utbyggnader och 
förändringar i hamnområdet. Foto 
Göteborgs Hamn



3. GEOGRAFISKA  
INRIKTNINGAR
I detta kapitel beskrivs planförslaget, dvs hur mark, vatten och 
bebyggelse ska användas och utvecklas i planområdet. Be-
skrivningen innehåller en plankarta med tillhörande beskrivan-
de text samt rekommendationer för fortsatt planering och ge-
nomförande av planens förslag. 
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MARK OCH VATTENANVÄNDNING

Planområdets omfattning
Planområdet omfattar ett område från Torsviken och Preems raffinaderiområde 
i norr till oljehamnen, Risholmen och Arendal i söder. Det är avgränsat mot norr 
av väg 155, mot öster av den blivande Sörredsleden och Arendalshamnen, mot 
söder av havet och farleden och mot väster av havsområdet väster om Hjärthol-
men samt av Torslanda havsbadskoloni, småbåtshamnen och golfbanan. Se karta 
intill.

För flera stora anläggningar som t ex Preemraff och den nya hamnen Arendal 
2 finns aktuella detaljplaner och miljötillstånd. Dessa anläggningar ifrågasätts 
inte i planarbetet utan ingår i planområdet som förutsättningar och visas för att 
sammanhangen och sambanden med övrig verksamhet ska framgå klart. Raffi-
naderiet och med detta sammanhängande oljehamn och ledningar kan t ex ha 
inverkan på den totala risksituationen och kan därmed påverka mark- och vat-
tenanvändning och infrastruktur i området. Den nya hamndelen Arendal 2 med 
vattenområden för in- och utsegling visas eftersom den gemensamma hamn-
bassängen ska kunna användas av såväl stora fartyg till den framtida hamnen på 
Risholmen som av kryssningsfartyg och färjor för persontrafik.

Planeringens syfte 
Syftet med FÖP:en är att slutsatserna om mark- och vattenanvändningen i den 
antagna planen ska ge underlag för: 
• Att planera och bygga ut Risholmenhamnen som energihamn för flytande 

energiprodukter.
• Att planera och omvandla hela Arendalsområdet söder om Arendals Allé till 

hamn, för bland annat färje- och kryssningstrafik.
• Att reservera ett område inom Arendal söder om Arendals Allé för framtida 

transporter med väg och järnväg över Arendalsviken till Risholmenhamnen.
• Att avgränsa områden lämpliga för friluftsliv och som naturreservat.
• Olika myndigheters beslut om tillstånd enligt miljöbalken.
Vidare ska den antagna planen utgöra grund för fortsatt detaljplanering och an-
dra beslut om mark- och vattenanvändningen i området som helhet.  

 
Tidshorisont och etapper
Utbyggnad av en hamn på Risholmen förväntas ske under lång tid och i etapper. 
Layouten är från 2016 och är den samma som den som redovisades modifierad 
efter samrådet med tillståndsansökan. Skillnaden mellan då och nu är att aktuell 
utbyggnad istället för att utföras under kort tid kommer att genomföras under 
en relativt lång tid. Avsikten är att muddermassor från hamnens periodvis åter-
kommande mudderkampanjer ska kunna användas i hög utsträckning.  

Utbyggnad av hamndelen Arendal 2 påbörjades under 2016 och kommer att 
pågå till år 2025. Utbyggnad av Risholmen till energihamn för flytande ener-
giprodukter kan behöva påbörjas år 2030 och utbyggnaden kommer att pågå 
under minst 15 år med en etappindelning enligt figur här intill. 

Först efter år 2045 kan det bli aktuellt att påbörja en eventuell fortsatt ut-
byggnad av hamnen på Risholmen. Osäkerheten om framtiden är dock så pass 
stor att utbyggnad efter år 2045 i planen redovisas översiktligt som ”Utrednings-
område för utbyggnad av hamn på lång sikt”. 

©  Port of Gothenburg©  Port of Gothenburg
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Ny hamn på Risholmen. Utformning 
och förmodad etapputbyggnad av 
de olika hamndelarna. Illustration av 
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Illustration enligt GHAB
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Planens redovisning
Planen illustreras med en plankarta, där nuvarande och föreslagen framtida 
mark- och vattenanvändning redovisas. Planen är en fördjupning av den kom-
muntäckande ÖP 2009, och ska därför i första hand förhålla sig till denna. Ef-
tersom arbete pågår med ny ÖP, och denna förväntas bli antagen år 2022, föl-
jer dock FÖP:en den nya översiktsplanen vad gäller digital kartredovisning och 
övergripande system för layout. På så sätt kan FÖP:en för Västra Arendal och 
Torsviken enkelt passas in i kommunens system efter att den kommuntäckande 
översiktsplanen antagits och FÖP:en samtidigt förklarats som en del av denna. 

Till plankartan hör planbeskrivning och förklarande text. 
Mark- och vattenanvändningen i området så som den redovisas på kartan 

domineras dels av verksamhetsområden för hamnar och hamnterminaler, tung 
industri (oljeraffinaderi) och logistikföretag, dels av natur- och friluftsområden 
som i vissa delar är strikt skyddade av bestämmelser enligt miljöbalken (Natura 
2000). Befintliga och föreslagna nya och omvandlade områden för hamnar redo-
visas, liksom också vilka områden som bör förbli grönområden och som kan ingå 
i ett nytt kommunalt naturreservat.  

Vidare redovisas befintligt och föreslaget transportsystem för väg och järnväg.

Verksamhetsområden-hamnar
Befintliga hamnområden 
1. Torshamnen med Hjärtholmen - Oljehamn
Torshamnen är den djupaste hamndelen i Ytterhamnsområdet och används 
för införsel av råolja till de båda raffinaderierna. Torshamnen ägs och drivs av 
GHAB. Hamnen är inte utnyttjad till sin fulla kapacitet. Kajplatserna vid Tors-
hamnen kan därför komma att användas för in- och utlastning av flytande en-
ergiprodukter till den nya hamnen på Risholmen under den etappvisa utbygg-
naden av denna. De nya kajplatserna på Risholmen beräknas vara färdigställda 
först efter 2035. Läs mer om Torshamnen under avsnittet ”Hamnverksamheter”i 
kapitlet ”Tematiska inriktningar”.

2. Arendal 2
Arendal 2 är den senaste hamndelen. Utbyggnad av hamnen kommer att pågå 
till 2025. Aktuell detaljplan finns liksom miljötillstånd för utbyggnaden. I ham-
nen ska hanteras torrlast. Antal nytillkomna kajplatser blir två. 
Inga förändringar föreslås i hamnområdet.

3. Arendalshamnen (Arendal 1)
Hamnen hanterar rorogods från kajplatser och bakland i östra Arendal. I den 
västra delen av kajen, inom område som ägs av Platzer fastigheter AB, ligger 
kryssningsterminalen där besökande kryssningsfartyg lägger till. 

4. Risholmen väst - utlastning av krossprodukter
Här lastas krossade stenprodukter från den närbelägna Vikans kross. Verksam-
heten har miljötillstånd. Hjärtholmsvägen används för transporterna med lastbil.
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Hamnområden som omvandlas
A. Risholmen befintlig yta - omvandling
Befintlig hamnyta på Risholmen utgörs av ett utfyllt område som har en yta av 
ca 150 ha och som ligger på en höjd av ca 2,0 m öh. Norr om den utfyllda ytan 
ligger själva Risholmen, som är en av de små holmarna i Torslandavikens tidi-
gare skärgårdslandskap. Holmen utgörs till största delen av relativt orörd natur. 
Detta gäller särskilt den norra delen av holmen som vetter åt Risholmsviken som 
är en del av Natura 2000- området.

Delar av den utfyllda ytan av Risholmen har senast använts som uppställ-
ningsplats för tomma containers. Denna verksamhet har upphört. Vindkraftver-
ket Big Glenn som var placerat på den södra udden har tagits ner. 

Hela den utfyllda ytan, utom en ca 100 meter bred zon närmast Risholmsvi-
ken, föreslås för hamnändamål. GHAB ämnar pröva möjligheten att i en första 
utbyggnadsetapp av Risholmenhamnen förlägga en ”tankpark” på Risholmen. 
Tankparken, som ska innehålla cisterner för lagring av olika typer av flytande 
energiprodukter, ska förläggas till den norra delen av utfyllnaden och om möjligt 
också på berget norr om den utfyllda ytan. GHAB har sökt och erhållit positivt 
planbesked för att projektet ska prövas i detaljplan.

St1, som ägare till den västra delen av Risholmen, planerar att använda denna 
bl a som upplag och behandling av fasta biomassor, såsom råvaror från skogs-
industrin. Detta är ett led i utveckling och omställning till en produktion med 
minskat fossil beroende. 

Hamn är en lämplig markanvändning för detta ändamål.

Rekommendationer ”tankpark” 
• Utbyggnad av ett område för cisterner på Risholmen ska föregås av 

prövning i detaljplan och av tillstånd enligt miljöbalken. 
• Särskild hänsyn måste tas till anläggningar som är viktiga för raffina-

deriernas funktion.
• Tillstånd enligt MB 7 kap 28 a § (Särskilt skyddade områden) kan 

komma att krävas för projektet om åtgärderna på ett betydande sätt 
riskerar att påverka miljön i Natura 2000- området.  

Exempel på placering av cisternerna 
enligt ansökan från GHAB. Placering 
och omfattning måste studeras vidare i 
kommande detaljplanearbete.

B
A

C

Hamnområden som omvandlas, A-C
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B. Arendal söder om Arendals Allé - omvandling
Området söder om Arendals Allé föreslås i planen i sin helhet för hamnända-
mål och för framtida infrastruktur till Risholmenhamnen. På grund av riskerna 
med närhet till energihamnen bör personintensiva verksamheter som kontor för 
annat än sådana som har anknytning till hamnverksamhet avvecklas successivt. 

Arendals kaj och ett markområde norr om kajen föreslås som färjeterminal 
och för kryssningsfartyg. 

För området gäller detaljplan från 1959 (område för varv). Planen är mycket 
inaktuell och måste förnyas om den tänkta markanvändningen färjeterminal ska 
kunna genomföras.

Rekommendationer ”färjeterminal” 
• Omvandling av området söder om Arendals Allé till hamn kräver 

prövning i ny eller nya detaljplaner. 
• Enligt bilagd riskutredning medför det vissa risker att kombinera  

lastning och lossning av energiprodukter med färjetrafik i samma 
hamnbassäng. Att använda Arendalskajen som färjeterminal för per-
sontrafik förutsätter därför att ett antal skyddsåtgärder genomförs. 
Restriktioner som kan komma att påverka den framtida energiham-
nens funktion kan behöva införas. Noggrannare utredningar om vilka 
konsekvenser och kostnader sådana restriktioner medför för trafiken 
i hamnbassängen måste göras inför beslut om markanvändning och 
detaljplanering.

C. Arken konferensanläggning - omvandling
Området behövs för att bl a skapa utrymme för järnvägens fortsättning västerut 
genom Arendal. GHAB planerar därför att på sikt införliva Arkenområdet i 
hamnen genom att riva anläggningen och planspränga området. I gällande de-
taljplan är Arken planlagd för hotellverksamhet.

Illustration av färjeterminal i Arendal. 
Gemensam hamnbassäng för 
persontrafik, roro, torrlasttrafik och 
fartyg med flytande energiprodukter till 
Risholmen. Illustration enligt GHAB
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Nytt hamnområde
D. Risholmen utfylld yta - nybyggnad
Den nya hamnen på Risholmen planeras för att tillsammans med Torshamnen 
i första hand fungera som energihamn för flytande energiprodukter. Dessa kan 
till en början komma att delvis baseras på fossila råvaror och successivt också 
mer och mer på förnybara sådana som t ex olika skogs- och växtbaserade oljor. 
Storskalig hantering av energiprodukter i gasform bedöms inte bli aktuellt i den 
nya hamnen, på grund av de stora säkerhetsavstånd som sådan hantering medför. 

Energiprodukterna kommer till övervägande del att skeppas in och ut från 
hamnen och hanteras över kaj med tankfartyg. Lagringsutrymmen i form av 
tankar för produkterna ska därför finnas i hamnområdet. Motortrafiken till och 
från den nya hamnen kommer främst att utgöras av person- och servicefordon 
till hamnen och endast till en mindre del av lastfordon. Bedömningen är därför 
att Hjärtholmsvägen i befintligt läge kan användas som tillfartsväg till hamnen.

Så länge Risholmenhamnen används för endast flytande produkter som skep-
pas in och ut från hamnen med fartyg kommer det därför inte att krävas utbygg-
nad av järnväg eller nya vägar.  

Rekommendationer ny hamn
• Utbyggnad av en ny hamn på Risholmen ska föregås av prövning i 

detaljplan enligt plan- och bygglagen och av tillståndsprövning av 
verksamheten enligt miljöbalken. 

• Ett noggrannare underlag än vad som kan redovisas i denna 
översiktliga plan, kommer att krävas då det blir aktuellt med till-
ståndsprövning och detaljplanering av hamnen. Nya undersökning-
ar av då aktuella förhållanden beträffande t ex geologi, marin miljö, 
natur, buller, risker etc behöver tas fram som underlag för miljökon-
sekvensbeskrivningar för miljötillstånd och detaljplan.

• Tillstånd enligt MB 7 kap 28 a § (Särskilt skyddade områden) kan 
komma att krävas för projektet om åtgärderna på ett betydande sätt 
påverkar miljön i Natura 2000- området.

• Tillstånd enligt MB 7 kap 29 a § (Regeringens tillåtlighetsprövning) 
kan komma att krävas om det visar sig att det finns risk för skada på 
Natura 2000- området och det saknas alternativa lösningar. I sådant 
fall måste kompensationsåtgärder vidtas för förlorade miljövärden. 

Vattenområden
Hamnbassäng
Vattenområde för in och utsegling till Risholmen och Arendal. Erforderligt 
muddringsdjup anpassas till vattendjupet i farleden söder om planområdet. Far-
leden kommer att muddras till ca 19 meter. 

Utredningsområde
Hamnområde för utbyggnad på lång sikt. Fortsatt utbyggnad av Risholmen ef-
ter år 2045 ska utredas. Framtida behov och användningssätt kan inte förutses 
i detta skede. 

Hamnbassäng markerad med blå färg. 
Utredningsområde markeras med röd 
streckad linje.

D

Nytt hamnområde- Risholmen, D
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Verksamhetsområden-industri
Logistikverksamheter
Område för i huvudsak logistikverksamheter
Inom Arendalsområdet norr om Arendals Allé ligger en mängd verksamheter, 
där de flesta har anknytning till logistik av olika slag som transporttjänster, bil-
tillverkning, lager etc. Serviceverksamheter till företagen som matställen, bilser-
vice etc förekommer också. Inom området finns få kontorsarbetsplatser.

Rekommendationer 
• Detaljplanen för området är inaktuell (område för varvsverksamhet) 

och behöver successivt förnyas i samband med att förändringar sker 
i området.  

Brandövningsplats
Räddningstjänsten bedriver övningsverksamhet efter tillstånd inom ett avgrän-
sat område väster om Karholmsdammen. Verksamheten kan vara störande för 
omgivningen.  

Område för raffinaderi och anknuten verksamhet
Raffinaderiet som ägs och drivs av Preem AB är en dominerande verksamhet i 
planområdet. Raffinaderiet är en Sevesoanläggning med särskilda riskavstånd 
för ”Tredje person”. Verksamheten drivs efter miljötillstånd och koncessioner 
som förnyas kontinuerligt. Preem arbetar med omställning av produktionen för 
en successiv övergång till fossilfria bränslen. 

Delar av Hjärtholmen, som ägs av St1 används i dag och kommer fortsätt-
ningsvis att användas av företaget i raffinaderiverksamheten och som en del i 
övergången från fossil till fossilfri produktion.

Rekommendationer
• Särskilda hänsyn ska tas till bibehållande av raffinaderiernas funk-

tion vid förändringar inom planområdet

Infrastruktur
Utvärdering av utredda alternativ efter samrådet
Som underlag för arbetet med samrådshandlingen för den fördjupade över-
siktsplanen studerades ett antal olika lägen för väg och järnväg till Risholmen. 
Utgångspunkten var ett beräknat behov av hur många järnvägs- och lastbil-
stransporter per dygn som en hamn av Risholmens storlek skulle kunna alstra.

Utvärderingen efter samrådet har lett till att ett alternativ bedöms vara ac-
ceptabelt med hänsyn till värdena i Natura 2000- området, riskerna med farligt 
gods samt funktionaliteten i hamnområdet. Det är det förslag som redovisas i 
den fördjupade översiktsplanen. 

En redovisning av de olika utredda alternativen samt utvärderingen av dessa 
finns att läsa i avsnittet ”Infrastruktur i området - Studerade infrastrukturlös-
ningar” i kapitlet ”Tematiska inriktningar”.

Område för raffinaderi och anknuten 
verksamhet.

Logistikområden inom planområdet,
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Vägtrafik 
Huvudvägnät -befintligt
Tillfart till Arendal och Torshamnen-Risholmen sker huvudsakligen från Ytter-
hamnsmotet antingen via Oljevägen eller Arendalsvägen. Från Oljevägen utgår 
Arendals Allé som löper genom Arendals verksamhetsområde i öst-västlig rikt-
ning. Från Arendals Allé utgår gatunätet dels åt norr genom Arendals verksam-
hetsområde, dels åt söder till kryssningsterminal och övriga hamndelar i Aren-
dal. Trafik till Torshamnen och Risholmen går från Oljevägen-Arendalsvägen på 
Hjärtholmsvägen i en slinga runt Arendalsområdet mellan detta och Preemraff. 
En enskild väg - Hamneviksvägen - leder från Volvo Cars via Syrhålamotet på 
bro över väg 155 och över Hjärtholmsvägen genom Arendal till hamnen. Vä-
gen som är avsedd för Volvos specialtransporter till hamnen, löper delvis genom 
skyddsområdet runt raffinaderiet, och är inte avsedd för allmän trafik. 

Läs mer om vägnätet i avsnittet ”Infrastruktur i området” kapitlet ”Tematiska 
inriktningar.”
Kommunikationssamband - Föreslagna nya vägar
En ny trafikplats från väg 155 - Sörredsmotet har färdigställts och är tagen i 
bruk. Trafikplatsen och vägen från denna ska i ett första skede betjäna raffinade-
riet och verksamheterna vid Kärrlyckegatan. Till en början ska trafiken från det 
nya Sörredsmotet ledas in på befintligt vägnät Kärrlyckegatan-Arendalsvägen.

Förslag i planen
• En ny väg - Sörredsleden byggs från Sörredsmotet söderut i ett nytt 

läge strax väster om befintlig industribebyggelse vid Kärrlyckegatan.  
Planering för vägen pågår. Ett reservat för väg finns utlagt i gällande 
detaljplan och markeras på plankartan.

Bedömningen är att så länge den nya Risholmenhamnen endast används för fly-
tande produkter som skeppas in och ut från hamnen med fartyg, kommer Hjärt-
holmsvägen i befintligt läge att kunna användas som tillfartsväg. Om hamnen i 
framtiden byggs ut ytterligare eller om den ska användas för mer trafikkrävande 
verksamheter, måste annan trafiklösning väljas. 

Om Hjärtholmsvägen ska vara den enda tillfarten till den framtida energi-
hamnen, måste säkras en alternativ väg som räddningsväg till och från ham-
nområdet. En sådan kan tillskapas genom att använda vallarna runt vadehavet 
som vägbank.

Förslag i planen
• Möjligheten att nå Risholmen med vägtransporter genom Arendal 

eller på Arendals Allé och med bro över Arendalsviken ska säkerstäl-
las för framtiden. 

En ny väg från Sörredsmotet till 
Arendalsvägen byggs ut i nordöstra 
delen av planområdet.

Huvudvägnät i planområdet. På kartan 
är allmänna vägar markerade med rosa 
och enskilda vägar med röd färg.
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Järnvägstrafik
Befintligt järnvägsnät 
Det övergripande järnvägsnätet utgörs av Hamnbanan som sträcker sig från 
Marieholmsbron i öster till Älvsborgsbangården i väster. Bangården avslutas 
mot Arkenberget och Arkens konferensanläggning. 

Arendalsspåret som är ett oelektrifierat lastspår ansluter till Hamnbanan, och  
avslutas inom Arendals industriområde.  

Kommunikationssamband- Föreslagen ny järnväg 
Om hamnen i framtiden byggs ut ytterligare eller om Risholmenhamnen behövs 
för verksamheter som kräver järnvägstrafik måste den lösning väljas där intrång-
et i Natura 2000- värdena och riskerna med farligt godstransporter minimeras. 

Tänkbara lägen visas översiktligt med pilar på plankartan. Hur och var järn-
vägen ska förläggas för anslutning till befintliga spår samt det exakta läget i om-
rådet söder om Arendals Alle utreds i ett senare skede. 

Förslag i planen
• Möjligheten att nå Risholmen med transporter på järnväg genom 

Arendal och med bro över Arendalsviken ska säkerställas för framti-
den. 

Kollektivtrafik
Till arbetsplatserna i Arendal och på Preem kan man under vardagarna dagtid 
ta sig från olika delar av staden med kollektivtrafik. Bussarna stannar längs Tors-
landavägen och inne i Arendals industriområde. 

Tillgängligheten till Torsvikens blivande natur- och friluftsområde med kol-
lektivtrafik är låg eftersom inga bussar går till Arendalsområdet under helger 
och kvällstid.

Gång- och cykelvägar
Kommunikationssamband- Arendal
Cykelvägar till Arendals arbetsplatsområde är utbyggda utefter väg 155. Från 
öster kan man ta sig till området på utbyggda cykelbanor utefter Oljevägen, 
som ansluter väg 155 Torslandavägen vid Ytterhamnsmotet. Inom området finns 
gång- och cykelväg utefter Arendals Allés södra sida och Terminalvägens västra 
sida. På övrigt gatunät i området blandas cykeltrafiken med tung lastbilstrafik 
och annan biltrafik. Till hamndelarna på Risholmen och Hjärtholmen finns inga 
separata gång- och cykelbanor. 

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter från Amhult och övrig om-
givning till det föreslagna natur- och friluftsområdet i Torsviken är mycket låg, 
eftersom det helt saknas förbindelser över eller under väg 155. 

Förslag i planen
• Gång- och cykelväg över eller under väg 155 byggs på två platser, en 

i norr vid Syrhåla, Krossvägen och en i söder vid Gamla flygfältet.

Om Risholmenhamnen används 
för annat ändamål bör väg och 
järnvägstransporter gå på en bro över 
Arendalsviken

Gång- och cykeltrafik föreslås kunna 
korsa väg 155 på två ställen.
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Grönstruktur
Buffert mellan bostäder och verksamheter
Torslandaviken är en invallad havsvik inom ett industripräglat område. Under 
1900- talets första hälft påbörjades omvandlingen av Torslandaviken genom ut-
fyllnader och invallningar. Utfyllnaderna genomfördes för att bland annat ge 
plats åt flygplats och råoljehamn. Torsvikens innersta södra del invallades för 
deponi av förorenade muddermassor. Avsikten med invallningen var ursprung-
ligen att successivt tillskapa nya ytor för hamnverksamhet. Torsvikstippen för 
deponering av farligt avfall, etablerades vid vikens norra del år 1977.

Det finns ännu några mindre rester av relativt opåverkad natur med betes-
marker och strandängar i Torsvikens norra och nordvästra strandområde, samt 
på öppna berghällar i anslutning till de olika vikarna. Läs mer under avsnittet 
”Från natur till industriområde” i kapitlet ”Tematiska inriktningar”.

Hela Torsvikenområdet, inklusive de delar som beslutats som Natura 2000- 
område, är enligt Länsstyrelsens definition av riksintressena att betrakta som 
riksintresse för hamn på längre sikt. 

Göteborgs stad har under en följd av år planerat och byggt ut Torslandaom-
rådet (Amhult) till en stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och service. 
Det korta avståndet från bostäderna till hamn och tunga industrianläggningar 
medför att Torsviken (Karholmsdammen med omgivande markområden) inte 
ens på mycket lång sikt bedöms kunna få en utveckling mot ytterligare störan-
de hamn- och industriverksamheter, även om naturvärdena skulle förändras så 
mycket att statusen som Natura 2000- område skulle upphöra.

Området utgör numer en välbehövlig ”grön” buffertzon mellan bostäderna 
och den tunga industrin. Allteftersom kvalitetshöjande åtgärder gjorts och till-
gängligheten successivt förbättrats, har området mer och mer kommit att ut-
nyttjas av närboende och besökare som använder området för promenader, jog-
gingrundor, undervisning, fågelskådning och andra aktiviteter. 

Skyddad natur 7 kap MB
7 kap 27 § MB - Natura 2000- området Torsviken 
Syftet med Natura 2000 är primärt att skydda den biologiska mångfalden av 
djur och växter genom inrättande av särskilda habitatsområden och/eller fågel-
skyddsområden (genom fågeldirektivet). Natura 2000- områden har ett starkt 
skydd i miljöbalken. Natura 2000- området Torsviken är inrättat enligt fågeldi-
rektivet och åtnjuter som sådant ett mycket starkt skydd. Ansvaret för att statu-
sen som Natura 2000- område långsiktigt bibehålls vilar på Länsstyrelsen. Läs 
mer under avsnittet ”Natura 2000- området” i kapitlet ”Tematiska inriktningar”.

Natura 2000- området Torsviken består av tre från varandra åtskilda delar- 
Karholmsdammens vattenområde och delar av stranden väster därom, Söd-
skärsdammens vattenområde samt Hästholmskanalen som är förbunden med 
det innersta av Risholmsvikens vattenområde. Karholmsdammen och Södskärs-
dammen bildar med omgivande stränder ett sammanhängande område som 
med ytterligare kvalitetshöjande åtgärder kan bli väl tillgängligt och utnyttjat 
inte bara av fågelskådare utan också av en bredare allmänhet. I planen föreslås 
därför detta område ingå i det kommunala naturreservatet. Se vidare i följande 
avsnitt 7 kap 4-7 §§ Naturreservat.

Natura 2000-områden inom 
planområdet.

Preliminär bedömning av vilka 
områden som kan vara lämpade att 
ingå i ett kommunalt naturreservat. 
Med grön linje visas även de delar av 
Natura 2000- området som inte bör 
vara lika tillgängliga för allmänheten 
som övriga delar men som ändå 
kan ingå i ett reservat med särskilda 
bestämmelser.
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7 kap 4-7 §§ Naturreservat 
Avsikten är att kommunen ska bilda ett naturreservat enligt 7 kap miljöbalken 
över de delar av området där natur- och friluftsvärdena bör få förstärkt skydd. 
Syftena med reservatet är dels att säkerställa Natura 2000- områdets värden 
genom föreskrifter och åtgärder, dels att göra delar av området mer tillgängligt 
för friluftslivet. Genom inrättande av reservat fastställs och fördelas ansvaret för 
genomförande av förbättringsåtgärder och för skötsel av området. I fallet Tors-
viken är det GHAB som markägare samt kommunen och länsstyrelsen som på 
olika sätt är ansvariga i området, vilket innebär att det är mellan dessa tre mar-
kägare/myndigheter som samråd om ansvarsfördelningen måste ske.  

I samband med reservatsbildningen bör också göras en avgränsning mellan 
områden som ska ha hög tillgänglighet för friluftslivet och områden där till-
gängligheten kan accepteras bli lägre på grund av riskerna för konflikter med in-
dustri och hamnverksamhet. FÖP:en ska utgöra ett av underlagen när reservatet 
avgränsas och bildas. I planen har därför gjorts en preliminär bedömning av vilka 
delar av planområdet som kan tänkas ingå i ett framtida naturreservat. 

Det område som föreslås ingå i naturreservatet är hela det område som är av 
värde för naturvård och friluftsliv enligt nedan utom område för Renova deponi, 
som är möjligt att beträda men där särskilda restriktioner gäller. De båda Natura 
2000- områdena Hästholmskanalen och Risholmsvikens innersta del, som lig-
ger öster om Hjärtholmsvägen är inte avsedda för allmänhetens tillträde. De kan 
antingen ingå i reservatet med särskilda föreskrifter med syfte att skydda Natura 
2000- områdets värden, eller så kan det skydd Natura 2000- bestämmelserna  
ger de båda vattenområdena vara tillräckligt för att undvika skador på dessa 
områden. Fortsatt arbete med bildande av naturreservat får visa vilket alternativ 
som är lämpligast.

Grönområden
Område för naturvård, friluftsliv och närrekreation
Området utgörs av Natura 2000- områdena Karholmsdammen och Södskärs-
dammen med omgivande strandområden samt av område för Renovas deponi, 
och gränsar mot Hjärtholmsvägen och Krossvägen. Hela området utom deponi-
området och mudderdeponin ”Vadehavet”föreslås ingå i ett framtida naturreser-
vat. Landområdena har hög tillgänglighet för allmänheten genom anlagda stigar, 
informationstavlor och fågeltorn.  

Iordningställt grönområde
Området utgörs av Arendalsudden och den del av strandområdet utefter Ris-
holmsviken som har anlagda stigar utefter vattnet. Området är ett utfyllt de-
poniområde, med osäkra geotekniska förhållanden. Det fungerar som en grönt 
promenadområde för arbetsplatserna i Arendal. Området ingår i detaljplanen för 
varv från år 1959.

Delar av området reserveras för framtida bro för väg och järnväg till Rishol-
men. 

Övriga grönområden med naturvärden
Övriga gröna områden är sådana som bedöms ha värden för natur och fågelliv 
men som ändå inte är lämpade att ingå i kommande naturreservat. De fungerar 
också som buffert mot trafik- och verksamhetsområden. De har begränsad till-
gänglighet för allmänheten som friluftsområden, men det är av stor betydelse att 
de förblir oexploaterade.   

Område för naturvård, friluftsliv och 
närrekreation. I de gröna områdena ska 
tillgängligheten för allmänheten vara 
hög.

Arendalsudden är anlagd som ett grönt 
närströvområde för arbetande inom 
området.
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1. Hästholmskanalen, Risholmsviken med omgivande landområden
Hästholmskanalen och den inre Risholmsviken är Natura 2000- områden enligt 
fågeldirektivet. De har ett särskilt skydd enligt miljöbalken, vilket innebär att de 
inte får påverkas negativt av industri- och hamnverksamheterna. Omgivande 
landområden runt vikarna är viktiga för fågellivet och fungerar som ett skydd 
runt Natura 2000- områdena. Vattenområdena Södskärsdammen och inre Ris-
holmsviken kan komma att ingå i det kommunala naturreservatet. 

2. Ardalsberget
Berget i Syrhåla, är delvis inhägnat med stängsel och otillgängligt som strövom-
råde från väster. Det har dock stor betydelse för fågellivet eftersom bl a berguv 
häckar på berget. Berguven födosöker sannolikt främst över de öppna deponi-
områdena i Torsviken. 

3. Vadehavet
Den invallade mudderdeponin söder om Karholmsdammen har återställts ge-
nom sluttäckning. Området ska bli ett sk ”Vadehav”, dvs ett grunt vattenområde, 
där vadarfåglar ska kunna rasta och uppehålla sig. På vallarna runt vadehavet ska 
finnas promenadslinga med platser för fågelskådning.

4. Grönområde öster om Preem
Området ingår i detaljplan och innehåller reservat för ny Sörredsled. Området 
väster om den planerade vägen är ett bergsparti som utgör park i den gällande 
detaljplanen. Berget fungerar som ett skydd mellan den blivande vägen och raf-
finaderiet.

Rekommendationer
• Arbete med att bilda ett kommunalt naturreservat bör påbörjas när 

den fördjupade översiktsplanen antagits. Ett preliminärt förslag till 
avgränsning finns i planen. Noggrannare studier och undersökningar, 
bl a utifrån resultatet av Länsstyrelsens kontrollprogram ska ligga till 
grund för t ex beskrivning av syfte och avgränsning samt upprättan-
de av föreskrifter och ansvarsfördelning rörande reservatets skötsel.

• För Natura 2000- områdena gäller särskilda restriktioner och sköt-
selanvisningar, som kommer att fastställas efter att Länsstyrelsens 
kontrollprogram utvärderats. 

• Tillgängligheten till området för gång- och cykeltrafikanter bör för-
bättras genom att förbindelser tillskapas under eller över väg 155. I 
anslutning bör finnas hållplats för kollektivtrafiken. 

Övriga grönområden av värde för 
fågellivet markerade med siffran 1-4, 

2

3

1
4
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Nedlagda deponier
I Mudderdeponi-vadehav
Området är deponi för förorenade muddermassor från muddring i Göteborgs 
Hamn. Sluttäckning till vadehav har genomförts. Särskilda restriktioner för om-
rådet gäller. GHAB ansvarar för skötsel och underhåll.
II Renova deponi
Området har använts som deponi för miljöfarligt industriavfall. Sluttäckning är 
genomförd. Området är gräsbevuxet. Ingen åverkan i ytskiktet får ske. Området 
får inte bebyggas. Renova ansvarar för skötsel och underhåll.

Övriga deponiområden av betydelse för planen (inte på plankartan)
Deponiområden i kommunen redovisas i Översiktsplan för Göteborg, som om-
råden där särskild hänsyn ska tas vid val av markanvändning. Området söder om 
Arendals Allé och vissa delar norr om denna utgörs av utfyllda deponiområden. 
Av dessa är det särskilt förhållandena på Arendalsudden (III), som har betydelse 
för denna plan. I området som fyllts med deponerat byggavfall, är de geotekniska 
förhållandena osäkra. Området är i planen avsatt som iordningställt grönområde 
och kan i framtiden till vissa delar komma att behövas för väg och järnväg till 
Risholmen.

Övriga deponiområden är bebyggda eller ianspråktagna sedan tidigare eller 
föreslås ingå i områden som bibehålls obebyggda. 

Övriga deponier enligt översiktsplan 
för Göteborg. Arendalsudden III, utgör 
anlagd park i denna plan och är avsatt 
som framtida område för väg/järnväg 
till Risholmen.
 

I

II

III

Nedlagda deponier - I mudderdeponi 
”Vadehav”, II Renova deponi



4. RIKSINTRESSEN
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse och 
definieras enligt 3 och 4 kapitlen i miljöbalken. Staten, genom 
berörda centrala sektorsmyndigheter, lämnar uppgifter till läns-
styrelsen om de områden de anser är av riksintresse. De är sär-
skilt värdefulla och har betydelse för hela landet och ska enligt 
miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de-
ras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ända-
mål.
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RIKSINTRESSENAS BEHANDLING
Allmänt
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen visa hur riksintres-
sen tillgodoses, bedöma vilken påverkan på riksintressena som planens förslag 
kan medföra och om det finns risk för skada på riksintressena. 

Efter att Översiktsplan för Göteborg antogs tillkom Länsstyrelsens rapport 
2009:067 om precisering av riksintresset Göteborgs hamn som planeringsun-
derlag. Länsstyrelsen redovisade i granskningsyttrandet till översiktsplanen sin 
syn på hur kommunen hade tillgodosett riksintressena i översiktsplanen. 

Trafikverket gjorde en översyn av de riksintressen som berör de olika trafik-
slagens anläggningar och tog beslut 2010-07-02 kring de berörda riksintressena. 

Riksintressena grundas i denna sammanställning dels utifrån information 
från Länsstyrelsen och andra myndigheter, dels utifrån Länsstyrelsens rapport 
från 2009. Riksintresset för industriell produktion är taget från Översiktsplan 
för Göteborg från 2009.

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB
I 4 kap miljöbalken finns Särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och 
vatten för vissa områden. Enligt 1 § är de utpekade områdena med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 

Kustområde av riksintresse 4 kap MB

Planområdet ligger inom kustområde 
som berörs av 4 kap miljöbalken. 
Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 
6 § (Göteborgs skärgård) miljöbalken 
bedöms inte bli berört av åtgärderna i 
planförslaget. 
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Halvorsäng

Vatte

Sörred

Bilindustri

Badhus

Rödjan

Bergtäkt

d

Käri

Älvnabben

Älvsborgsfjorden

Västerberget

berget

155

Hisingen

Motorbanor

Ardals-

Reningsv.

Testbanor

Knippleskären

Gateskär

Dynan

Hjärt-

Hundeskär

Småbåtsh.

Bur

Bua

viken

Skogen

Varv

Karholmen

Torslanda-

Aspholmarna

Stockholmen

Nya Älvsborgs fästning

Militärt övningsfält

Svinholmarna

Knippleholmarna

Rivö fjord

holmen

hagen

Golfbana

yse

Nord-

Låkeberget

Småbåtshamn

Vitskär

ken

holmen
Skeppstads-

Brureskären

Änghagen

Ankarplatser (Trafikverket)

Riksintressen- Kommunikationer och industriell produktion 3 kap 8 § MB

Farled (Trafikverket)

Planerad väg/Befintlig väg, Ytterhamns-
motet är ombyggt (Trafikverket)

Befintlig järnväg (Trafikverket)

Industriell produktion (Lst 2009:67)

Totalförsvaret:
Bullerpåverkat område
3 kap 9 § MB

Riksintressen- Övriga

Skala 1:30 000      Rådhuset Arkitekter AB

0               0,5               1                1,5km

Riksintressen FÖP Västra Arendal och Torsviken

Hamn: Befintliga hamnområden/
Befintliga vattenområden (Trafikverket)

Hamn: Utvecklingsområde inom tio år
(Lst 2009:67)

Hamn: Utvecklingsområde bortom tio år
(Lst 2009:67)

Natura 2000,
4 kap 8 § MB
Kulturmiljövård
4 kap 6 § MB

Hamn: Utvecklingsområde, detalj-
planearbete pågår (Lst 2009:67)

Hamn: Utvecklingsomr. om värdering och nytt-
jande ändras, bortom 20 år (Lst 2009:67)
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det kan ske på ett sådant sätt att det inte påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utveckling av befintli-
ga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Inom kustområdet och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp (högex-
ploaterad kust) får, enligt 4 kap 4 § miljöbalken, fritidsbebyggelse endast kom-
ma till stånd i form av kompletteringar till befintlig fritidsbebyggelse, om inte 
särskilda skäl finns. Vidare får inom kustområdet sådana anläggningar som re-
dovisas i miljöbalkens 17 kapitel tillkomma endast på sådana platser där det re-
dan finns den typen av anläggningar. Området söder om väg 155 och väster om 
Älvsborgsbron ingår i det kustområde där miljöbalkens 4 kap 1 och 4 §§ gäller. 

Anläggningar som berörs av 17 kap miljöbalken är till exempel tung petro-
kemisk industri, raffinaderier för råolja, massafabriker samt annan tung industri. 
Inom området Arendal-Torsviken faller Preemraff inom denna kategori. 

Torsviken som Natura 2000- område är ett område som i sin helhet är av rik-
sintresse enligt 4 kap miljöbalken. För Natura 2000- områden gäller dock inte 
undantagen om utveckling av befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Enligt 4 
kap 8 § miljöbalken gäller att en användning av mark och vatten som kan påver-
ka ett Natura 2000- område och som omfattar verksamheter eller åtgärder som 
kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken får komma till stånd endast om 
sådant tillstånd har lämnats.

Vad som gäller i Natura 2000- området Torsviken, och vad som beskrivs i 
bevarandeplanen för området, finns redovisat i kapitlet ”Tematiska inriktningar” 
i avsnittet ”Naturvärden.”

Riksintresse för Kulturmiljövård 3 kap 6 § MB
Arendal-Torsviken gränsar till området Nya Älvsborg. Området är av riksintres-
se för kulturmiljövård med följande motivering:

”Fästning på en ö i inloppet till Göteborg, anlagd 1653 som en del i Göteborgs för-
svar och ett uttryck för stormaktstidens befästningskonst och expansiva politik.” Ex-
ploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 
det kan ske på ett sådant sätt att det inte påtagligt skadar områdets natur- och 
kulturvärden/natur- och kulturmiljö.

Riksintressets uttryck är:
”En bastionerad femhörning ut mot segelleden med ett rektangulärt horn-

verk mot Hisingslandet efter den ursprungliga planen av Johan Wärnschiöld, 
kompletterad med raveliner av Erik Dahlbergh 1674 samt tillbyggnader inom 
fästningen från 1700- talet. Den fria sikten, siluetten av de yttre murarna och 
olika borggårdsbyggnader, exempelvis kommendantshus och sjukstuga, samt i 
fästningsmuren logement och bombfria valv. De närbelägna Aspholmarna med 
begravningsplats på Stora Aspholmen.”

Fästningen Nya Älvsborg är ett statligt byggnadsminne.
Riksintresseområdet kommer att påverkas i och med att Lilla Aspholmen tas 

i anspråk för hamnverksamhet. Länsstyrelsen har i samband med den tidigare 
utförda översiktliga planeringen för Ytterhamnsområdet accepterat att delar av 
riksintresseområdet för kulturmiljövård tas i anspråk för denna verksamhet.

Den föreslagna hamnutbyggnaden på Risholmen påverkar riksintresseområ-
det visuellt och genom intrång i det omgivande naturlandskapet men berör inte 
detta med direkta fysiska ingrepp. Det finns ändå viss risk för att den påverkan 
på riksintresset som uppstår kan vara betydande. Se vidare under kapitlet ”Håll-
barhetsbedömning” avsnittet ”Miljökonsekvenser, Kulturmiljö”.
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Industriell produktion, energiproduktion,    
energidistribution, Kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Mark- och vattenområden som är av riksintresse för industriell produktion, en-
ergiproduktion, energidistribution och kommunikationer ska skyddas mot åt-
gärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana an-
läggningar.

Arendal - Torsvikenområdet berörs till stora delar av riksintresset såväl vad 
gäller mark- som vattenområden. 

Riksintresse för kommunikationer - Göteborgs hamn
Precisering av Riksintresset Göteborgs Hamn
I rapporten Riksintresset Göteborgs hamn, Lst 2009:67 finns underlag där det ges 
en närmare beskrivning av riksintresset. Länsstyrelsen i Västra Götaland står 
bakom rapporten tillsammans med dåvarande Vägverket, Sjöfartsverket och 
Banverket. (Innan verken samlades i Trafikverket). Rapporten har också legat 
till grund för Trafikverkets utpekande av riksintresseområden för trafikslagens 
anläggningar.

Hamnytor
Följande hamndelar som ligger i Torsviken - Arendals närområde bedöms vara 
av riksintresse enligt rapporten:
• Torshamnen: Råolja
• Arendalshamnen och Älvsborgshamnen: Rorogods. 
• Skandiahamnen: Containerterminal, bilterminal och rorogods. 

Framtida anspråk på mark- och vattenytor
För de mark-och vattenområden i Arendal - Torsvikens närhet som då rappor-
ten skrevs (2009) förväntades bli ianspråktagna för nya hamndelar, gjordes be-
dömningen att de därför också var av riksintresse för kommunikationer.
I närtid:
• Lilla Aspholmen 
• Stora Risholmen med anslutande landtunga

Bortom den närmsta 10- årsperioden: 
• Vattenområdet mellan Lilla Aspholmen och Stora Risholmen/Flatholmen/

Torsholmen 
• Vattenområdet väster om Stora Risholmen fram till gränsen i vattnet för all-

mänt hamnområde inklusive Stora Hjärtholmen
• Område mellan Vikans kross och Oljevägen, norr om Skandiahamnen

Bortom den närmaste 20- årsperioden, under förutsättning att värdering och 
nyttjande av berörda områden förändras:
• Torsvikenområdet
• Landremsan väster om Älvsborgsterminalen inklusive Arken
• Området nordväst roroterminalen vid Arendal

Enligt rapporten är riksintresseområdena för hamn inte statiska. I riksintres-
seanspråket ingår därför även framtida möjliga expansionsområden. Befintliga 
hamnfunktioner som omlokaliseras kan, efter att tillstånd givits för verksam-
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heten på det nya området, innebära att en omprövning av riksintresseanspråket 
görs.

Övriga vattenytor
För vattenområdet gäller att endast den vattenyta som av dåvarande Sjöfartsver-
ket definierats som allmän hamn, till del eller som helhet, kan utgöra riksintresse 
för sjöfart.  

Enligt länsstyrelsens rapport från 2009 utgör hela det vattenområde som de-
finieras som allmän hamn också riksintresseområde för Göteborgs hamn. 

Området avgränsas av en linje mellan Älvnabben österut mot Gula Bockskär 
och en linje från Gula Bockskär norrut in mot Hisingen i en linje väster om 
Torsvikenområdet. I öster går gränsen för hamnområdet vid Lärjeåns anslutning 
till Göta älv.

Riksintresse för kommunikationer - Farled
Följande farleder som ligger i anslutning till Arendal-Torsvikenområdet är ut-
pekade i Transportverkets beslut från 2010-07-02 gällande riksintressen för tra-
fikslagens anläggningar:
• Göteborg, Northern channel, befintlig allmän farled, TEN-T A, sträckan 

Trubaduren - Skandiahamnen, farledsklass 1, maximalt djupgående 17 meter 
(i tidigare beslut från Sjöfartsverket kallad farled 161, Torshamnsleden) 

• Göteborg, Southern channel, befintlig allmän farled, TEN-T A, sträckan 
Buskärs knöte - Knippelholmen, farledsklass 1, maximalt djupgående 24 me-
ter (i tidigare beslut från Sjöfartsverket kallad farled 165, Böttöleden)

• Vänern, Göta älv/Trollhätte kanal, befintlig allmän farled, sträckan Göteborg 
Frihamnen - Vänersborg Normansgrund, farledsklass 1, maximalt djupgåen-
de 7 meter (i tidigare beslut från Sjöfartsverket kallad farled 955, Rivöfjor-
den-Göta älv- Hindens rev)

Riksintresse för kommunikationer - Väg
Trafikverket har genom beslut 2010-07-02 beslutat om riksintressen för trafik-
slagens anläggningar. Vägar som berörs av beslutet inom Arendal-Torsvikenom-
rådet är:
• Väg 155 med motivet att den är av särskild regional betydelse och utgör för-

bindelse mellan regionala centra (I den värdebeskriving som åtföljer GIS- 
materialet från det underliggande arbetet är sträckan Vädermotet-Syrhåla-
motet utpekat som riksintresse).

• Oljevägen och Tankgatan (nu Ytterhamnsvägen) med motivet att den anslu-
ter till utpekad hamn av riksintresse respektive utgör anslutning till utpekad 
hamn av riksintresse.

• Halvors länk som är planerad att förbinda det nya Ytterhamnsmotet med 
Hisingsleden med motivet att den är av särskild regional betydelse och utgör 
förbindelse mellan regionala centra.
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Riksintresse för kommunikationer - Järnväg
Enligt beslutet från Trafikverket 2010-07-02 (se ovan) är den framtida Hamn-
banan i sträckningen Göteborg, Kville - Skandiahamnen av riksintresse för 
kommunikationer. Värdebeskrivningen från Trafikverket lyder:

”Hamnbanan trafikeras av godstrafik, den är elektrifierad och idag till största delen 
enkelspårig. Banan är av nationell betydelse eftersom den ansluter till Göteborgs hamn 
och flera industrier på Hisingen, bland annat Volvo. 

Godstrafiken på Hamnbanan är omfattande och det finns behov av ökad kapacitet. 
Planer finns på utbyggnad till partiellt dubbelspår på sträckan Pölsebo - Eriksbergs-
motet samt ytterligare spår över Göta älv vid Marieholm. 

Det finns en beslutad förstudie och för närvarande pågår arbetet med järnvägsut-
redning för sträckan Pölsebo - Eriksbergsmotet. Framtida utveckling kan sannolikt 
komma att innefatta ytterligare kapacitetshöjande åtgärder i enlighet med den beslu-
tade förstudien. Banan ansluter till Bohusbanan vid Kville och till Norge/Vänerba-
nan vid Marieholm.”

Gemensamt för de alternativ som tagits fram i den ovan nämnda förstudien 
är att de ansluter till Skandiabangården norr om Skandiahamnen, dvs öster om 
Arendal-Torsviken.

Sedan förstudien gjordes har ombyggnaden av hamnbanan till dubbelspår 
och till delvis nya lägen projekterats, detaljplanelagts och beslutats. Ombyggna-
den har också påbörjats.

Riksintresse för industriell produktion
I länsstyrelsens rapport Riksintresset Göteborgs hamn pekas områden ut där verk-
samheter är belägna som har ett direkt samband med riksintresset för hamnen 
och dess anslutande infrastruktur. Dessa områden är enligt rapporten att betrak-
ta som av riksintresse för industriell produktion.

Området av riksintresse för industriell produktion innefattar befintliga verk-
samhetsområden för oljehantering, bilhantering, hantering av tunga produkter 
samt logistikcenter där omlastning av gods sker. Riksintresseområdet inbegriper 
även områden där utveckling av ovan nämnda verksamheter kan ske.

Det är Tillväxtverket som ska tillhandahålla aktuellt underlag om områden 
av riksintresse för industriell produktion och enligt Trafikverket även för vad 
som är riksintresse för industriell hamn. Tillväxtverket har deltagit i arbetet 
med att ta fram länsstyrelsens rapport gällande riksintresset Göteborgs hamn. 
Områdets avgränsning stämmer överens med det område som finns redovisat i 
”Översiktsplan för Göteborg”. I översiktsplanen redovisas området som ett där 
riksintressets omfattning eller innebörd behöver preciseras ytterligare. I länssty-
relsens webb GIS över riksintressen redovisas dock inte riksintressen för indu-
striell produktion.

Totalförsvarets militära del 3 kap 9 § MB
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i över-
siktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning 
berörda av riksintressena.
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Det finns risk för konflikter mellan 
riksintresset Göteborgs Hamn och 
riksintresset Älvsborgs Fästning vid 
en utbyggnad av hamn på Risholmen. 
Foto Göteborgs Hamn AB

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 
sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta bland annat 
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 
meter inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt behöver 
skickas på remiss till Försvarsmakten för att säkerställa att ingen skada sker på 
riksintressen som omfattas sekretess. 

Allmän hamn (enligt Trafikverket 2010) tillhör Försvarsmaktens hamnan-
läggning vid Göteborgs Garnison. Det aktuella området finns redovisat i sjökor-
ten och märkt med tillträdesförbud. 

Konflikter mellan riksintressen
Om ett område enligt MB 3:e kap 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga 
ändamål ska företräde ges det eller de ändamål som på lämpligast sätt främjar 
en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 
Totalförsvaret ska ges företräde.

Stadens och statens uppfattning är skiljaktiga enligt ”Översiktsplan för Göte-
borg” vad gäller riksintressen i Arendal-Torsvikenområdet. 

Staden anser att riksintresse för kommunikationer - Göteborgs hamn inte 
bör hävdas i de områden som också tas i anspråk för Natura 2000- området 
Torsviken. Skälen är att Torsviken har status som Natura 2000- område och att 
ett naturreservat ska bildas för att säkra värdena i området. Dessutom behövs en 
grön buffert mellan bostadsområden och hamnområden. 

Det finns risk för konflikt mellan riksintresset Natura 2000 och riksintresset 
Göteborgs hamn i samband med utbyggnad av ny hamn på Risholmen. Natura 
2000- området kan komma att påverkas indirekt när muddring och utfyllnader 
sker för den nya hamnanläggningen. Bottenförhållandena ändras och det blir 
mindre uppehållsyta i vattnet för Natura 2000- områdets fågelarter.

Det föreligger även risk för konflikt mellan riksintresset för kulturmiljövård 
Nya Älvsborg och riksintresset Göteborgs hamn. Även om riksintresseområdet 
inte berörs av direkta fysiska ingrepp finns det viss risk för betydande påverkan 
på riksintresset. 



5. HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING
I kapitlet beskrivs de samlade konsekvenserna av planförsla-
get. De beskrivs i första hand utifrån de miljömässiga aspek-
terna, men också kortfattat utifrån de sociala och ekonomiska 
aspekterna. Konsekvenserna av en utbyggnad på kort sikt, dvs 
en energihamn för flytande energiprodukter, beskrivs och jäm-
förs med ett nollalternativ. 
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SAMMANFATTNING

Allmänt
Konsekvenserna av en översiktsplan ska tydligt kunna utläsas i planen. Det är de 
samlade konsekvenserna av planens förslag, såväl de miljömässiga som de sociala 
och ekonomiska konsekvenserna som ska beskrivas.  

De tre dimensionerna för hållbarhet - ekologiska, sociala och ekonomiska - 
måste samverka för att en långsiktigt hållbar utveckling och en god hushållning 
med mark- och vattenresurserna ska uppnås. 
 
Samrådet
I samrådshandlingen lades särskild vikt på att beskriva påverkan och effekterna 
av ett antal utredda väg- och järnvägsalternativ till en framtida hamn på Rishol-
men. En utvärdering av alternativen gjordes efter samrådet, och många väg- och 
järnvägsalternativ valdes bort som inte genomförbara. Kvarvarande alternativ 
bedöms kunna bli genomförda utan risk för bullerstörningar på Natura 2000- 
områdets fågelarter.  

Alternativ
I utställningshandlingen redovisades konsekvenserna av en utbyggd hamn på 
Risholmen med valda försörjningsleder. I en första etapp, planeras att hamnen 
byggs ut till en energihamn för flytande energiprodukter. Konsekvenserna av en 
sådan hamnutbyggnad jämförs med ett nollalternativ. Efter år 2045, då energi-
hamnen beräknas vara färdig och tagen i bruk, kan det bli aktuellt att planera för 
ytterligare utbyggnad eller ändrad användning av hamnen. Konsekvenserna på 
så lång sikt är svåra att förutse. Ingen jämförelse med nollalternativ görs.

Miljökonsekvenser
En energihamn för flytande energiprodukter kräver för sin funktion inga trans-
porter på järnväg. De flesta transporterna sker med fartyg, och befintliga Hjärt-
holmsvägen kan användas. En framtida hamnanläggning med annat använd-
ningssätt kan dock komma att kräva väg och järnväg. För att minimera skador 
på Natura 2000- området föreslås en lösning som innebär att all trafik ska gå 
genom Arendals industriområde och på en bro till Risholmen. Miljökonsekven-
serna på Natura 2000- området och på kulturmiljön Nya Älvsborg beskrivs och 
riskerna för betydande miljöpåverkan redovisas.

Riskerna och konsekvenserna av att etablera en färjeterminal i Arendal be-
skrivs.

Sociala konsekvenser
För att beskriva de sociala konsekvenserna har en metod med en styrka-svag-
hets-analys (SWOT-analys) använts. I beskrivningen konstateras att den största 
svagheten med området är bristen på tillgänglighet för gång- och cykeltrafikan-
ter till det natur-grönområde som ska bli naturreservat. Det saknas möjligheter 
att på ett säkert sätt ta sig över väg 155, som utgör en effektiv barriär.

Ekonomiska konsekvenser
Beskrivningen är kortfattad och inriktad dels mot ett övergripande resonemang 
om de samhällsekonomiska konsekvenserna av om Göteborgs Hamn inte kan 
fortsätta att utvecklas som hamn, dels på de kommunalekonomiska konsekven-
serna av de förslag som ställs i planen.

Bedömningar 

Betydande miljöpåverkan riskeras:

När hamnanläggningen byggs ut ge-
nom utfyllnad och muddring i vatten-
området med ingrepp och förändring 
av bottenförhållandena. 

Om verksamheten i energihamnen 
kombineras med färjetrafik i samma 
hamnbassäng. Om inte ett antal åtgär-
der och restriktioner införs finns risk 
för att människor skadas vid händel-
ser som medför utsläpp och brand i 
hamnbassängen. Eftersom färjeter-
minalen förväntas bli verklighet innan 
energihamnen, kommer den senare att 
få anpassas till färjetrafikens krav på 
säkerhet.

Eftersom den kumulativa effekt som 
uppstår vid utbyggd hamn på Rishol-
men ytterligare kan försvåra förståel-
sen av Göteborgs framväxt och utveck-
ling om de historiska lämningarna inte 
längre går att läsa i sitt sammanhang.

Betydande miljöpåverkan riskeras 
inte:

På Natura 2000- områdets fågelarter 
genom trafikbuller på Hjärtholmsvägen 
eftersom trafikmängderna är små till 
den föreslagna energihamnen. Inte hel-
ler bedöms en etablering av färjetermi-
nal annat än marginellt öka den totala 
bullersituationen i området. 

Om den nya Risholmenhamnen inte 
får större utbredning mot farleden och 
Knippelholmarna än den som redovisas 
i handlingen, bedöms risken som liten 
för påtaglig skada på riksintresset Nya 
Älvsborg
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MILJÖKONSEKVENSER

Miljöbedömning
Enligt bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen ska en miljöbedöm-
ningsprocess med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följa arbe-
tet med översiktsplaner, om det finns risk för att genomförandet av planernas 
förslag kan antas innebära det man kallar ”betydande miljöpåverkan”. De fles-
ta översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner innehåller förslag som 
om de genomförs kan medföra betydande miljöpåverkan. I fallet med denna 
översiktsplan råder ingen tvekan om att planens förslag riskerar att medföra en 
påverkan på miljön som, beroende på hur de genomförs, kan komma att bli be-
tydande i flera avseenden.

Miljökonsekvensbeskrivningen är en del av miljöbedömningen. Den är ing-
en självständig handling utan ska läsas ihop med övriga delar i översiktsplanen.

Hållbar utveckling
I plan- och bygglagens inledande paragraf finns kopplingar till Brundtlandrap-
porten från Riokonferensen år 2000 och dess mål om en hållbar utveckling. De 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling stöttas 
därmed av PBL:s grundläggande bestämmelser. Miljöbedömningar och miljö-
konsekvensbeskrivningar är vedertagna och inarbetade metoder i planprojekt för 
att i första hand lyfta den ekologiska dimensionen av planens konsekvenser. Ef-
tersom många miljöer och platser ska fungera för alla människor som besöker 
eller använder dem, oavsett kön, ålder, religion eller socioekonomisk bakgrund, 
kan det också vara av intresse att bredda konsekvensanalysen för att se hur ett 
genomförande av planen inverkar på den sociala hållbarheten, det vill säga på 
människor och deras livsmiljö. Denna miljöbedömning har därför utvidgats till 
en hållbarhetsbedömning vilket innebär att också den sociala hållbarheten syn-
liggörs. 

Hållbarhetsbedömningen uppfyller plan- och bygglagens krav om konse-
kvensbedömningar och miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att det i detta konsekvensavsnitt görs en sam-
manfattning av planförslagets miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekven-
ser i relation till ett nollalternativ.

Avgränsning av MKB
Geografisk avgränsning och nivå 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas till nivå och innehåll. Det geo-
grafiska området för miljöbedömningen är detsamma som planområdet. Frågor 
som kan ha ett större geografiskt påverkansområde än planens avgränsning, som 
t ex frågor kopplade till vatten och infrastruktur, behandlas också i konsekvens-
beskrivningen. 

Avgränsningen av innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen ska göras efter 
aktuell plannivå. Det betyder att konsekvenserna beskrivs på en översiktlig nivå 
motsvarande vad den fördjupade översiktsplanen visar. Länsstyrelsen och kom-
munen ska vara överens om såväl nivån för miljökonsekvensbeskrivningen som 
vilka relevanta sakfrågor som ska behandlas i denna. Avgränsningen har skett i 
samråd med länsstyrelsen.

Planområdet

800
801

810

811

812

815

752 751 750 A

750

713

712
711

710

70

753

Natura 2000

Hamn och hamnutbyggnad

Golfbana, parkanläggning
/Sluttäckt deponi

Verksamheter Markanvändning

Huvudsakligen naturmark

Strandäng, betes- och
åkermark

Våtmark, vassbälte,
vadehav

Muddrat område med
djup >10 meter

Vattendjup i meter
0-3 / 3-6 / 6-10

Järnväg
Väg

Plangräns

Skala 1:20 000      Rådhuset Arkitekter AB
0                       0,5                     1 km

Övergripande orientering FÖP Västra Arendal och Torsviken

Befintlig hamnterminal

Arendal 2, hamn-
terminal färdig 2025

Muddring 11 m djup för
angöring Arendal 2

Övriga verksamheter

Brandövningsplats

Angöringsläge

Raffinaderi/
Oljehamn, hamnpir

Infrastruktur och farled

Plangräns
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Avgränsning i sak
Två samrådsmöten har hållits med Länsstyrelsen under planarbetets gång. Sam-
rådsmöte 1 om det ursprungliga uppdraget hölls 2011-10-25. Minnesanteck-
ningar från mötet fördes av länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen var över-
ens om huvudfrågorna i planarbetet:
• Utbyggnad av hamn på Risholmen 
• Tillfarter till de nya hamndelarna 
• Riksintresset Göteborgs Hamn kontra Natura 2000- området Torsviken - 

hur ska dessa intressen kunna förenas och tillgodoses i framtiden?
Relevant för redovisningen av alternativ var att de alternativ - förutom nollal-
ternativet - som ska redovisas framför allt berör hur tillfarterna till Risholmen 
med väg och järnväg ska lösas. Kommunen och länsstyrelsen var överens om 
alternativen:
• Alternativ öster - två alternativa dragningar studeras
• Alternativ norr - flera alternativa dragningar studeras, dessa härrör bl a från 

alternativ som redan tidigare presenterats i gällande FÖP Ytterhamnarna och 
Översiktsplan för Göteborg.

Lokalisering av hamnen till en helt annan plats bedömdes inte som något realis-
tiskt alternativ att ta upp i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Samrådsmöte 2 med länsstyrelsen hölls 2014-11-04. Mötet föranleddes av ett 
då utökat uppdrag med fler frågor som behövde behandlas i FÖP- en.   

Huvudfrågan var densamma som tidigare i samråd 1, nämligen:
Hur kan en ny hamndel med tillhörande transportleder för väg- och järnväg till-

komma på Risholmen utan att skada Torsvikens värden som Natura 2000- område?  
Frågor som är relevanta att behandla för MKB:n och där det vid genomföran-

det finns risk för betydande miljöpåverkan blir då sådana som berör:
Naturvärden och friluftsliv
• Natura 2000- området
• Övriga naturvärden
• Rekreation och friluftsliv
Kulturmiljövård
• Riksintresset för kulturmiljö Nya Älvsborg
Hälsa och säkerhet
• Buller och andra störningar
• Risker, total risksituation 
• Översvämning och höga vattenstånd
Vatten
• Dagvatten
• Vattenkvalitet
• Vattenomsättning
Utöver dessa miljöfaktorer görs även en avstämning i miljökonsekvensbeskriv-
ningen om alternativens effekter och konsekvenser för
• Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken 
• Relevanta miljökvalitetsmål



FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  |  HÅLLBARHETSBEDÖMNING100

Avgränsning i tid
Det finns två tidshorisonter för FÖP:ens genomförande. En första utbyggnads-
fas inrymmer en utbyggd hamn för flytande energiprodukter på Risholmen. 
Denna beräknas bli utbyggd mellan åren 2035-2045. I en andra utbyggnadsfas 
efter år 2045 kan, om behov finns, hamnen komma att byggas ut ytterligare och/
eller få ett annat eller utökat användningssätt. Konsekvenserna av utbyggnad i 
det kortare perspektivet är lättare att överblicka än i det långa och beskrivs där-
för noggrannare än de som uppstår vid fortsatt utbyggnad efter år 2045. Dessa 
beskrivs endast på en övergripande nivå. 

Under arbetet med utställningen av FÖP:en har ytterligare en aspekt på kon-
sekvenserna för hamnutbyggnaden tillkommit, nämligen etablering av en färje-
terminal i Arendalshamnen. En sådan skulle i så fall bli aktuell att genomföra 
tidigare än utbyggnad av energihamnen på Risholmen.   

Alternativ
I samrådshandlingen koncentrerades konsekvensbeskrivningen till miljökonse-
kvenserna av de utredda väg- och järnvägsalternativen. En utvärdering av alter-
nativen har gjorts och de flesta väg- och järnvägsalternativen har valts bort som 
inte genomförbara.  

I utställningshandlingen redovisades två utbyggnadsfaser av Risholmenham-
nen enligt ovan. Den första benämns ”Hamnanläggning - Energihamn för fly-
tande energiprodukter” och den andra ”Hamnanläggning på lång sikt - Varierat 
användningssätt”. 

En färjeterminal i Arendal skulle kunna förändra förutsättningarna för hur 
och när den första utbyggnadsfasen av energihamnen kan bli verklighet.  

Hamnanläggning - Energihamn för flytande energiprodukter
Risholmenhamnen fram till 2045 innebär att:
• Arbetena med grundläggning och utfyllnad för den nya hamnen påbörjas 

efter att detaljplan, miljötillstånd och eventuella andra tillstånd vunnit laga 
kraft.

• Hamnen byggs ut i etapper. Utfyllnaderna följer i tid de sk muddringskam-
panjerna som genomförs i intervall var 4-5 år. I de första etapperna färdig-
ställs kajerna på hamnanläggningens östsida. 

• Energihamnen färdigställs etappvis och bebyggs med kvarter där tankar och 
andra behållare för lagring av flytande energiprodukter inryms.

• Transporter till och från den nya energihamnen sker i första hand med fartyg, 
vilket innebär att Hjärtholmsvägen inte kommer att belastas med produkt-
transporter.

• Hjärtholmsvägen används i nuvarande sträckning, både i anläggningsskedet 
och när energihamnen tas i bruk. Mindre åtgärder för att förhindra att vä-
gen översvämmas kommer att behöva göras. Vägen kommer att användas hu-
vudsakligen för servicetrafik och personbilstrafik till och från oljehamnen på 
Hjärtholmen och till den nya hamnen på Risholmen. Transporter med kross-
produkter från Vikans Kross till befintlig utlastningshamn kommer dock 
även fortsättningsvis att ske med lastbil.

• Om planerna på att etablera en färjeterminal på Arendal fullföljs, kommer 
detta att förändra förutsättningarna för Risholmenhamnens första utbygg-
nadsetapp på så sätt att energihamnen måste anpassas efter de krav på säker-
het som ställs på en färjeterminal för passagerare.
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Hamnanläggning på lång sikt - Varierat användningssätt 
I korthet skulle Risholmenhamnen efter år 2045 kunna beskrivas som att något 
av följande sker: 
• Scenario 1- Den befintliga energihamnen byggs ut åt norr eller söder eller bå-

dadera riktningarna eftersom det finns behov av att ge plats åt annan hamn-
verksamhet än endast energiprodukter. Detaljplan och miljötillstånd reglerar 
utformning, användningssätt och övriga villkor.

• Scenario 2- Den befintliga energihamnen byggs inte ut, men det finns behov 
också av annan användning av hamnen för t ex roro eller containers. De-
taljplan och miljötillstånd reglerar utformning, användningssätt och övriga 
villkor.

Såväl utbyggd som ombyggd hamn kommer att ha behov av transporter av gods 
på väg och järnväg. En bro byggs därför från Arendal över Arendalsviken till 
Risholmen. Bron ska inrymma både väg och järnväg. 

Nollalternativet
En utbyggd hamn på Risholmen jämförs med ett så kallat nollalternativ. Det-
ta alternativ ska redovisa vad som händer om Risholmenhamnen inte kommer 
till stånd. Beskrivningen bygger på antaganden om förväntad utveckling och 
förväntade framtida åtgärder och förändringar som sker även om denna plan 
inte genomförs. Det är planförslaget på den kortare tidshorisonten som jämförs 
med nollalternativet. I denna plan är det åren 2035-2045, som beskriver vad 
som händer på kort sikt då energihamnen byggs ut. Framtiden efter år 2045 är 
så pass osäker att det inte är meningsfullt att beskriva ett nollalternativ så långt 
fram i tiden. Konsekvenserna av en eventuellt utbyggd Risholmenhamn på lång 
sikt som också fått ett annat användningssätt, beskrivs därför översiktligt i kon-
sekvensbeskrivningen men jämförs inte med ett nollalternativ. 

Nollalternativet ska betraktas som ett referensalternativ, det vill säga att det 
inte är ett åtgärdsförslag. Eftersom nollalternativet ligger 15-25 år fram i tiden 
finns det flera osäkerheter i den följande beskrivningen av alternativet. Osäker-
heten blir större ju längre tidshorisonten är.

Nollalternativet innebär i korthet:
• Ytterhamnsområdet blir inte väsentligt större än idag eftersom utbyggnad av 

hamn på Risholmen uteblir. Hamnområdet utvecklas genom effektivisering 
av hamnytor och växer inom planerade områden, förutsatt att detaljplaner 
antas och blir genomförda. Hamnytor och kajplatser tillkommer på Arendal 2 
enligt beviljade tillstånd. Detaljplan för verksamheter vid Tankgatan genom-
förs, vilket innebär att nya verksamhetsområden med inriktning på logistik 
tillkommer. Nya områden för hamnanknuten verksamhet tillkommer enligt 
detaljplan på Halvorsäng. 

• En terminal för färjetrafik kan tillkomma i Arendal utan risk för konflikt 
mellan hantering av farliga produkter och färjetrafik i samma hamnbassäng.

• I området söder om Arendals Allé finns många kontorsarbetsplatser kvar och 
området kan utvecklas också för annat än hamnverksamheter.

• Hjärtholmen och Risholmen nås via befintlig tillfartsväg. Endast nödvändiga, 
säkerhetshöjande förbättringsåtgärder görs på Hjärtholmsvägen. 

• Ingen järnväg byggs ut till Risholmen. Därmed kommer sannolikt inte några 
nya spår att byggas ut till hamndelarna i Arendal.  
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• Befintlig oljehamn med infrastruktur finns kvar på Hjärtholmen.
• Redan beslutad utbyggnad av infrastruktur genomförs, som ombyggnad av 

Hamnbanan och sannolikt också Sörredsleden som koppling till det nybygg-
da Sörredsmotet.

• Naturvärdena i Torsviken skyddas och förstärks genom bildande av naturre-
servat. I reservatet beslutas om skötsel och genomförande av olika åtgärder 
som gångstråk för ökad tillgänglighet och övriga åtgärder som förbättrar mil-
jön och kvaliteterna i området. En förbindelse för gång- och cykeltrafik över 
väg 155 genomförs. 

Nuvarande miljöpåverkan i området
Naturmiljö
I kapitlet ”Tematiska inriktningar” under avsnittet ”Områdets naturvärden” har 
naturmiljön i planområdet beskrivits utifrån inventeringar och bedömningar hu-
vudsakligen utförda av Naturcentrum AB i Stenungsund. 

Befintliga anläggningar med miljöpåverkan
Preem Raffinaderi
Raffinaderiet tillverkar bensin, diesel och andra petroleumbaserade produkter.  
Processanläggningarna ligger i områdets sydöstra del. .

Stora mängder brandfarliga vätskor hanteras, varför olyckor som utsläpp, 
brand och explosion kan inträffa. Hanteringen styrs av omfattande lagstiftning 
och regelverk som syftar till att förebygga skador på människa och miljö, bland 
annat lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Kravnivån gäller så kallade Seveso 2- anläggningar, som raffi-
naderiet tillhör. 

Mindre störningar och incidenter kan leda till viss påverkan på omgivningen, 
som lukt, buller och ljussken från fackling. En mer omfattande brand eller explo-
sion skulle kunna orsaka betydande och farlig rökutveckling.

Utsläppen till luft utgörs huvudsakligen av kväveoxider, koldioxid, svavel och 
olika kolväten. Kvävedioxidbidragen är relativt små och de totala halterna i om-
rådet underskrider gällande miljökvalitetsnorm. Även utsläppen av svaveldioxid 
är förhållandevis små, liksom utsläpp av stoft bland annat eftersom raffinaderi-
et huvudsakligen utnyttjar gas som bränsle. Kolvätebidragen från raffinaderian-
läggningen är däremot relativt höga i närområdet. 

Oljehamn och lagring av olja
Till Torshamnen importeras råolja med tankfartyg. Oljan pumpas i ledning-

ar till Preem raffinaderi inom och till St1 raffinaderi utanför planområdet. De 
raffinerade produkterna från Preem skeppas från en terminal i Skarviksham-
nen i ytterhamnsområdets innersta del. Torshamnen, de båda raffinaderierna, 
och systemet av ledningar ska ses som en sammanhängande del av oljehamnens 
verksamhet. 

Den olycka som bedöms ge de allvarligaste konsekvenserna för miljön är ett 
stort utsläpp från ledningarna. Oljan från ett sådant utsläpp skulle kunna spridas 
antingen in i Torsviken eller till Göta Älvmynningen. Längs ledningarna mellan 
raffinaderierna och utskeppningshamnen kan, om en olycka inträffar, ett utflöde 
av produkter, speciellt propan och butan, utgöra en fara främst för trafikanter 
som passerar intill, men även för människor som vistas i närliggande verksam-
hetsområden.

Oljetankers vid kaj i Torshamnen 
Foto Göteborgs Hamn AB

Preemraff sett från Hjärtholmsvägen. 
Väg och ledningar är förlagda på sma-
la landtungor mellan de olika dammar-
na. 
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Betongskydd som förhindrar pååkning av ledningarna finns uppförda utefter 
Hjärtholmsvägen. 

Preem har utfört åtaganden enligt miljötillstånden, men det kan ändå finnas 
en liten risk för utsläpp i Torsviken av små kontinuerliga oljeutsläpp eller ett 
större vid en eventuell olycka.

Renova deponi
Renova avfallsdeponi började användas för behandling och deponering av farligt 
industriavfall 1977. Deponeringen pågick i drygt 20 år. Lakvattnet från avfallet 
samlades upp innan det släpptes ut i Torslandaviken. Under 1970 -och -80- ta-
len var kvaliteten på lakvattnet dålig och betydande mängder föroreningar belas-
tade viken. Flera miljöfarliga ämnen, som kan kopplas till avfallet i deponin, har 
påträffats i vatten och sediment i Torslandaviken. 

All avfallsverksamhet på anläggningen har upphört, och deponin är sluttäckt. 
Täckningen innebär att tätskikt har lagts kring de förorenade massorna. Risk för 
eventuell förorening av dagvatten från området minskas genom tätskikten och 
genom att dagvattnet förs genom och över de förorenade massorna.

Lakvattnet från deponin samlas upp i ett lakvattensystem och behandlas i ett 
reningsverk innan det släpps ut i Torslandavikens innersta del. Det tas fram årli-
ga miljörapporter av Renova där tillståndet för anläggningen beskrivs.

Området är idag gräsbevuxet och tillgängligt att beträda. Restriktioner finns  
för användandet. Inga åtgärder får utföras som innebär att tätskiktet penetreras. 
Uppväxande träd och buskar måste avlägsnas innan rotsystemen förstör tätskik-
ten som omger deponin. Renova ansvarar för skötsel och underhåll.

Mudderdeponi
Mudderdammen i Torsvikens södra del är en deponiplats för förorenade mud-
dermassor från hamnens verksamhet. Den är avskild från omgivande vatten-
områden (inklusive Torsviken) med vallar. Verksamheten som mudderdeponi är 
avslutad och sluttäckning pågår enligt tillstånd. Massor läggs över en fiberduk 
som täcker området och så småningom bildas ett grunt ”vadehav” för vadarfåglar 
och andra fågelarter. Vadehavet beräknas vara färdigt senast under år 2020.

Bedömningen är att det inte ska finnas risk för läckage av förorenande ämnen 
till Karholmsdammen och havsområdet söder om dammen när sluttäckningen 
är genomförd. 

Brandövningsplats
Anläggningen på Karholmen har årlig rapporteringsskyldighet till miljöförvalt-
ningen, som övervakar att de ställda kraven på hantering av kemikalier, övnings-
bränslen och släckmedel följs.

Vindkraftverk
Samtliga vindkraftverk utom ett som står på Flatholmen är nedmonterade. 

Sluttäckning av mudderdeponin  

Renovas deponiområde är gräsbevuxet 
med upptrampade stigar  

Skydd mot pååkning 

Vindkraftverket på Flatholmen  
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Processvatten, sanitärt avloppsvatten och dagvatten
Hanteringen av avloppsvatten i Arendal-Torsvikenområdet sker både genom 
anslutning till det kommunala va-systemet och genom egna anläggningar. 

Preem har en egen anläggning inom raffinaderiområdet för rening av av-
loppsvatten. Den är placerad intill en oxidationsdamm som tillförs vatten dels 
från en bäck som rinner upp till Volvoområdet, dels från två dagvattenutsläpp. 
Hit rinner avloppsvattnet och allt dagvatten. Det renade avloppsvattnet rinner 
sedan ut i Stora lagunen, via ”Vattenfallet” som är raffinaderiets kontrollpunkt 
enligt gällande villkor. Vattnet från lagunerna mynnar i en grund vik väster om 
Hästholmen. Regnvatten och oljespill dräneras genom avloppsledningar under 
jord till avloppsanläggningen. I reningsanläggningen separeras oljan från vattnet 
och vattnet passerar sedan genom fem sandfilter och slutligen genom ett biolo-
giskt filter innan det släpps ut i Lilla lagunen.

Inom Älvsborgshamnen, Skandiahamnen och Hjärtholmsterminalen sker 
dagvattenhanteringen lokalt. Inom Preems område finns ett utbyggt system med 
dagvattendammar som renar och leder ut dagvattnet till Syrhåladammen-Syr-
hålakanalen. Vid en eventuell olycka vid cisternerna på Ardalsberget och som 
inte skulle kunna hanteras lokalt, är Södskärsdammen recipient.

En vall och pumpstation sydost om Gösta Fraenckels väg förhindrar över-
svämning vid extremt högvatten.

Buller
Bullret i planområdet kommer från många olika källor som det gör i ett intensivt 
utnyttjat industriområde. Buller från hamnverksamheten blandas med annat in-
dustribuller och med trafikbuller från det externa och interna trafiknätet. 

Bullerpåverkan på bl a Natura 2000- området har varierat över åren eftersom 
olika bullrande verksamheter har påbörjats och avslutats. Bullersituationen är 
därför annorlunda år 2019 än den var år 2016. Bland annat har alla vindkraft-
verk på Risholmen och Hjärtholmen utom ett monterats ned, NCC Roads har 
avslutat hanteringen av sten och grus i området och containerhanteringen på 
Risholmen är i stort sett avslutad. Göteborgs Hamn AB har färdigställt byggan-
de av bullervallar mot Karholmsdammen, som är den största av Natura 2000- 
områdets dammar.

ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer har på uppdrag av Göteborgs 
hamn AB kartlagt det externa bullret för år 2000, 2016, 2019 och för en framtid, 
då det etablerats en energihamn på Risholmen. I rapporten redovisas beräk-
ningsresultatet som ekvivalenta ljudnivåer totalt och från respektive verksamhet 
i 5 utvalda mottagarpunkter inom Natura 2000- området samt vid en punkt 
på Skeppstadsholmen. Syftet med redovisningen är att beskriva förändringen 
av bullerförhållandena i Natura 2000-området och i kolonistugeområdet på 
Skeppstadsholmen. Läs mer i kapitlet ”Tematiska inriktningar” under avsnittet 
”Buller”, samt i den bilagda rapporten ”Göteborgs Hamn AB – Kartläggning av 
externt buller. År 2000, 2016, 2019 och framtid”.

År 2016 ligger ljudnivåerna på en något högre nivå i alla mätpunkter utom en 
jämfört med år 2000. År 2019 har ljudnivåerna minskat i större delen av området 
jämfört med år 2016. 

De bullerkällor som är medräknade i rapporten är bland annat de som härrör 
från hamnverksamheter i Arendals- och Älvsborgshamnarna, Torshamnen och 
utlastningskajerna för krossprodukter och sten (Vikans kross) och NCC roads, 
samt bullret från vindkraftverken och från trafiken inom och utanför området.  
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Infrastruktur utvärdering
I samrådshandlingen beskrevs konsekvenserna av de utredda alternativen för 
väg- och järnväg utifrån bedömningsgrunderna
• Påverkan och risk för skada på Natura 2000- områdets värden och på andra 

naturvärden 
• Hälsa och säkerhet 
• Risk för översvämning vid höga vattenstånd 
Påverkan på kulturmiljön och miljökvalitetsnormerna för vatten och luft samt 
de framtida möjligheterna till närrekreation skiljde inte nämnvärt de olika infra-
strukturalternativen åt.

Utvärderingen av de olika alternativen finns beskriven i kapitlet ”Tematiska 
inriktningar”, avsnittet ”Utvärdering av olika alternativ efter samrådet”. 

I planförslaget har de infrastrukturalternativ med störst påverkan på Natura 
2000- området valts bort. Endast två alternativ återstår. Det ena, som innebär att 
den befintliga Hjärtholmsvägen används utan att järnväg byggs, föreslås försörja 
Risholmen som energihamn. Det andra, som kan bli verklighet på mycket lång 
sikt, handlar om att bygga en ny förbindelse från Arendal med bro för väg och 
järnväg över Arendalsviken till Risholmen. Det är dessa två alternativ som be-
skrivs i planens miljökonsekvensbeskrivning.  

Bedömningsgrunder
Trender och orsakssammanhang-kontrollprogram
Det har konstaterats att fågelarterna sångsvan, knipa och salskrake har minskat i 
antal i Natura 2000- området och detta sammanfaller tidsmässigt med stora för-
ändringar i vattenvegetationen. Orsakerna till förändringarna är inte klarlagda 
men mycket tyder på att lokala faktorer och antropogen påverkan inte kan ute-
slutas. Den negativa utvecklingen av sångsvan, knipa och salskrake inom områ-
det motsvaras inte av liknande trender för landet i stort, snarare har trenden varit 
positiv, åtminstone för sångsvan och salskrake. En orsak bland flera kan vara att 
födotillgången minskat genom att bottenvegetationen slagits ut, vilket kan bero 
på t ex överbetning eller gifter i bottensedimenten. (Torsviken - bedömning av 
Natura 2000-status och insatsbehov - Mats O. G. Eriksson på uppdrag av Läns-
styrelsen december 2011) 

Länsstyrelsen påbörjade 2014 ett kontrollprogram som avslutades 2019. I 
programmet ingår olika provtagningar och fågelinventeringar. Syftet med pro-
grammet är att efter att det avslutats ska de förhållanden som råder i Torsviken 
klargöras. Slutsatserna i programmet ska ge underlag för åtgärder, som när de 
genomförs, ska bidra till att bevarandestatusen upprätthålls i Natura 2000- om-
rådet. Något resultat av kontrollprogrammet har inte redovisats

Bullerpåverkan på Natura 2000- området 
Förutom att den minskade födotillgången påverkat nedgången i fågelpopulation 
kan också bullersituationen i Natura 2000- området ha bidragit till nedgången. 
I en dom från oktober 2014 bedömde Mark- och miljööverdomstolen att det 
saknades förutsättningar för att lämna tillstånd enligt 7 kap 28 b § miljöbalken 
till en ansökan från NCC Roads AB om utskeppning av krossprodukter från 
Risholmen. I domen konstateras visserligen att minskningen av de skyddsvärda 
fågelarterna sannolikt beror på en minskad tillgång på föda, men att en konse-
kvens av detta blir att fåglarna blir hänvisade till att söka föda inom ett större 
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område. Det kan medföra att fåglarna blir mer känsliga för att deras naturliga 
utbredningsområde inom området inskränks. Man konstaterar vidare att det till-
kommande bullret från den sökta verksamhetens transporter, tillsammans med 
befintligt buller i området, utgör en störning. Bullerstörningen kan bidra till att 
bevarandet av skyddade fågelarter i området försvåras genom att deras utbred-
ningsområde, särskilt vintertid, minskar. 

Det vetenskapliga läget vad gäller hur buller och andra störningar påverkar 
fågellivet är inte entydigt, vilket redovisas i litteraturgenomgången i rapporten 
Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen Göteborgs hamn, Natur-
centrum AB 2014-11-10, som utgör underlag till slutsatserna i FÖP- ens sam-
rådshandling. Det är svårt att uttala sig om precis vilka konsekvenser buller från 
en viss källa kommer att ha för förekomsten av en viss fågelart. Vissa studier visar 
att buller kan få negativa effekter och många forskare anser därför att det är så 
pass säkert att buller har effekter på fåglar att man bör räkna med det i plane-
rings- och exploateringssituationer.

Bedömningen i denna MKB- process har varit att det är rimligt att ta upp 
påverkan av buller på fåglar som en sannolik negativ effekt vid utbyggnad av en 
ny hamnanläggning som ska försörjas med väg och järnväg. Osäkerheten om var 
gränserna går för när buller får effekter på häckande, övervintrande eller rastande 
fåglar gör att det är svårt att avgränsa de ytor som kan anses vara bullerpåver-
kade så att fåglar störs. Det verkar som om fåglar ofta börjar bli störda av ljud i 
intervallet 45–55 dB(A)eq, och att bakgrundsbuller och tillvänjning vid konti-
nuerliga eller regelbundna ljudkällor kan höja toleransgränserna. Läs vidare om 
bedömningsgrunderna i den bilagda rapporten från Naturcentrum AB.

Vid bedömning av naturvärdena har Naturcentrum prioriterat dessa enligt 
följande: 
1. Natura 2000- arter och Natura 2000- områdets värden – främst salskrake, 

sångsvan och brushane
2. Arter enligt artskyddsförordningen – en lång rad fågelarter, till exempel årta, 

tofsvipa, berguv, sydlig gulärla, backsvala, ejder och sånglärka
3. Övriga naturvärden – ruderatmark med kärlväxtflora, lokaler för insekter, till 

exempel sexfläckig bastardsvärmare, hällmarker med engelsk fetknopp, övriga 
fågelarter, till exempel så kallade IBA- arter (sådana arter för vilka Torsviken 
uppfyller BirdLife Internationals kriterier för s k Important Bird Area), till 
exempel knipa och möjligen vigg (Eriksson 2011).

Vid en prioritering mellan Torsvikens ingående Natura 2000- områden har Na-
turcentrum värderat dessa enligt följande: 
1. Karholmsdammen
2. Södskärsdammen
3. Risholmsvikens innersta del
4. Risholmsvikens yttersta del
5. Hästholmskanalen, samt Syrhålakanalen och Syrhåladammen, som inte är 

Natura 2000
Prioriteringen är baserad på hur stora värden för framför allt fågellivet de olika 
vattenområdena har. De två högst prioriterade dammarna är av en mycket ovan-
lig karaktär, vilket ytterligare drar upp värdet. 

I utvärderingen av de olika infrastrukturalternativen i samrådshandlingen har 
stor hänsyn tagits till just bullerpåverkan, genom att de alternativ som innebär 
mest buller i Natura 2000- området har tagits bort.

Prioritering vid bedömning av             
naturvärden
1  Natura 2000- arterna salskrake, 
sångsvan, knipa
2 Arter enligt artskyddsförordningen

3 Övriga naturvärden
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Risker
Fokus i den riskutredning som utfördes för de olika infrastrukturalternativen 
i samrådshandlingen låg på att beskriva konsekvensnivåerna med farligt gods 
och på skador på ledningarna. Syftet med riskutredningen var primärt att bedö-
ma riskerna för att människor kan komma till skada. Om de säkerhetshöjande 
åtgärder genomförs, som förutsätts i riskutredningen, kommer dessa också att 
skydda Natura 2000- området mot utsläpp förorsakade av olyckor med farligt 
gods och skador på oljeledningar.

I den nya riskutredning som tagits fram, och som biläggs denna handling 
”Riskutredning för ny hamn på Risholmen”- COWI februari 2020, reviderad 
april 2021, ligger fokus på att belysa den samlade riskbilden med energihamn på 
Risholmen och dess ömsesidiga påverkan på andra verksamheter i närområdet. 

Bedömningarna handlar då inte bara om hur en energihamn med farlig verk-
samhet kan påverka Natura 2000- området, utan också om och hur den utbygg-
da hamnen med nya kajer kan fungera samtidigt som det förekommer annan 
personintensiv verksamhet inom riskområdet runt hamnen.

Kommunen vill pröva om det utifrån den totala risksituationen i området, 
är möjligt att förlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendalshamnen. En 
sådan skulle i så fall hamna längst in i en hamnbassäng som blir gemensam med 
den nya Arendal 2 och den föreslagna energihamnen på Risholmen.

Riskerna både för att människor kan komma till skada och för att naturområ-
det kan skadas vid en olycka i energihamnen belyses i miljökonsekvensbeskriv-
ningen.   

Översvämning och höga vattenstånd
I det tematiska tillägget för översvämningsrisker antaget  2019-04-25, hade 
planeringsnivåer för kustzonen, som Ytterhamnsområdet tillhör, inte ut-
retts närmare utan frågan lämnades för senare utredning. I ett PM som följer 
granskningshandlingen för den nya översiktsplanen för Göteborg har sådana 
rekommenderade nivåer föreslagits. Enligt rekommendationerna avser ”fram-
komlighet” vägar. Planeringsnivån som rekommenderas är +2,2 möh vid mer 
än 10 meter från strand, och för att undvika påverkan från vågor, en halv meter 
högre dvs +2,7 möh i strandkant. 

Marknivån för stora delar av Hjärtholmsvägen i befintligt läge ligger mellan 
+1,8 och +2,2. På några partier ligger vägen över denna nivå. Det innebär att 
man på sikt kan behöva utföra åtgärder för att förhindra att vägen översvämmas. 
De känsligaste partierna för åtgärder är där vägen ligger intill Natura 2000- 
områdena Södskärsdammen och norra Hästholmskanalen, där direkta ingrepp i 
Natura 2000- områdena ska undvikas. 

Mellan Södskärsdammen och Syrhålakanalen (den senare utanför Natura 
2000- området) är utrymmet som minst och vägen ligger på en smal bank. Väg-
banken kan höjas med åtgärder riktade åt Syrhålakanalen, eller så kan andra tek-
niska lösningar väljas. Sådana kan t ex vara att vägen skyddas mot översvämning 
genom barriärer och skydd på vissa sträckor. Sådana lösningar kan väljas också 
på sträckan utefter norra Hästholmskanalen.

Oavsett om Hjärtholmsvägen blir tillfart till nya Risholmenhamnen eller inte 
måste översvämningshindrande åtgärder så småningom vidtas, eftersom vägen 
används som en viktig serviceväg till Torshamnen. I ansökan om tillstånd kom-
mer GHAB att bestämma vilken höjd som är den mest fördelaktiga för den nya 
hamnanläggningen på Risholmen utifrån framtida risker för översvämningar 
och hamnens funktion. 
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Räddningstjänsten kräver, för en snabb och effektiv insats vid en brand eller 
annan olycka i energihamnen och för att säkerställa framkomligheten, att det 
utöver Hjärtholmsvägen finns ytterligare en insatsväg att tillgå under det skede 
Risholmen används som energihamn. En sådan kan tillgodoses genom åtkomst 
från väster över nuvarande småbåtshamn och i anslutning till vadehavet. 

Miljökonsekvenser- utbyggd energihamn
Natura 2000 och övriga naturvärden
Ny hamnanläggning
En utbyggd hamn enligt planförslaget tar ett stort vattenområde i anspråk, vilket 
minskar arealen bottenyta i Arendalsviken öster om Risholmen där utfyllnad ska 
ske. Det öppna vattenområde som övervintrande fåglar kan uppehålla sig i, när 
övriga områden är frusna, minskar. Den marina miljön kommer att påverkas, 
dels genom att bottenvegetationen av alger slås ut på de områden som bebyggs 
och muddras, dels på grund av den ökade fartygstrafiken i hamnområdet. Vidare 
kan finnas risk för att strömningsförhållandena i Natura 2000- området föränd-
ras genom att en del av bottenområdet fylls ut. 

GHAB har låtit utföra en marin bottenkartering av vattenområdena i Ris-
holmsviken och Arendalsviken. Enligt denna fanns vid karteringstillfället de 
största ålgräsförekomsterna, vilket är den känsligaste vegetationstypen, i Ris-
holmsviken. Också runt Knippelholmarna förekommer ålgräsängar. Även om 
det går att undvika direkt skada på ålgräset vid utbyggnaden, finns det ändå risk 
för att ändrade förhållanden indirekt kan komma att innebära påverkan på ål-
gräsförekomsterna. Ålgräsängar, som ofta kallas ”havets barnkammare” har visat 
sig vara av mycket stor betydelse för ekosystemet eftersom de hyser många vik-
tiga arter. Förlust av ålgräs medför effekter och konsekvenser för hela närings-
kedjan i havet. Fåglars och andra predatorers tillgång till föda minskar, vilket på 
sikt får konsekvenser för den biologiska mångfalden. I samband med att det blir 
aktuellt med utbyggnad av hamn på Risholmen, måste nya och mer noggranna 
undersökningar av bottenförhållandena göras. Konsekvenserna av utbyggnaden 
liksom vilka åtgärder som krävs för att lindra konsekvenserna, måste redovisas 
av GHAB i detaljerade konsekvensbeskrivningar inför ansökan om tillstånd och 
arbete med detaljplan. 

GHAB har också låtit utföra en hydrodynamisk modellering med den före-
slagna hamnutformningen för att undersöka hur utfyllnad påverkar vattenförhål-
landena i närområdet och vattenutbytet med Natura 2000-området. (Risholmen 
utfyllnad - Hydrodynamisk modellering DHI 2016). Modelleringen visar att 
den föreslagna utfyllnaden inte ger upphov till någon strypning av nettoflödena 
till den inre delen av Arendalsviken även om bruttoflödena minskar. Eftersom 
vattenutbytet i bassängerna vidare in till Torsviken främst styrs av vattenstånds-
variationer innebär detta att, enligt modellen, risken är liten för att vattenutbytet 
i Torsviken rent hydrauliskt ska påverkas av utfyllnaden. 

Modellen visar alltså att utfyllnaden för den föreslagna hamnutbyggnaden 
inte nödvändigtvis behöver påverka vattenutbytet i Natura 2000- området. Nog-
grannare underlag måste dock tas fram när det åter blir aktuellt att söka tillstånd 
för hamnutbyggnad.

Bullerstörningar på Natura 2000- området 
En ny energihamn enligt planförslaget kommer inte att generera något stort be-
hov av transporter på väg, och någon utbyggd järnväg planeras inte i detta skede. 

Hydrodynamisk modellering utan 
utbyggd hamn. Röd linje markerar 
gränsen mot vattenområdet där 
vattenomsättningen beräknats.  

Hydrodynamisk modellering med 
utbyggd hamn. Röd linje markerar 
gränsen mot vattenområdet där 
vattenomsättningen beräknats.  

Risholmsviken - Arendalsviken 
inventering av naturtyper- Emanuelsson 
och Göransson 2014. Grönt utvisar 
ålgräs, brunt makroalger och 
beigefläckigt raster vegetationsfritt.
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De flesta transporter kommer att ske med fartyg till och från energihamnen. 
Förslaget är att Hjärtholmsvägen ska användas som idag. En bullerberäkning 
har utförts som utgår från att i framtiden, när den nya hamnen finns etablerad, 
kommer Hjärtholmsvägen att trafikeras av 450 fordon per årsmedeldygn, varav 
11% är tung trafik. Den tunga trafiken utgörs huvudsakligen av den från trans-
porterna till och från Vikans Kross. 

Den utförda bullerutredningen utgår från det sammantagna bullret i Natu-
ra 2000- området vid olika tidpunkter. Det omfattar både verksamhetsbuller 
och trafikbuller. Ljudnivåerna är beräknade i sex punkter, varav fem är i Natura 
2000- området och en i Skeppstadskolonin. De totala ljudnivåerna i framtiden, 
då verksamheten i den nya energihamnen är igång, är jämfört med år 2000 enligt 
beräkningarna i stort desamma som då. De förväntas minska med 1 dB i punkt 
1 (Risholmsviken) på grund av att NCC:s verksamhet är borta och att endast ett 
vindkraftverk finns kvar, och öka med 1 dB i punkt 4 (i västra Karholmsdam-
men) på grund av ett större bidrag från vägtrafik och från Göteborgs Hamn. 
Ljudnivån från Göteborgs hamn ökar med 1-3 dB. Förväntade ljudnivåer ligger 
mellan 41-48 dBA i Natura 2000-området och ca 42 dBA vid bostäderna på 
Skeppstadsholmen.

Inte heller bedöms tillkomsten av en eventuell färjeterminal med den trafik 
som den alstrar komma att påverka den totala bullersituationen i Natura 2000- 
området annat än marginellt.

Ljudnivåerna år 2000 beräknades ligga mellan 41 och 49 dBA.

Fysiska intrång i Natura 2000- området
Marknivån för stora delar av Hjärtholmsvägen i befintligt läge ligger mellan 
+1,8 och +2,2. På några partier ligger vägen över denna nivå. Det innebär att 
man på sikt kan behöva utföra åtgärder för att förhindra att vägen översvämmas.. 

Sådana åtgärder kommer att behöva genomföras oavsett om vägen ska an-
vändas som tillfart till den nya energihamnen eller ej. Bedömningen är att det är 
möjligt att välja tekniska lösningar för att undvika att vägen översvämmas utan 
ingrepp som riskerar att negativt påverka eller skada Natura 2000- området.

I samband med att tillstånd söks för den nya hamnanläggningen, behöver 
dock ytterligare utredningar göras när Hjärtholmsvägen projekteras, så att even-
tuella intrång och konsekvenserna av dessa minimeras så långt möjligt.

Jämfört med nollalternativet
Bildande av naturreservat gör att skyddet för Torsviken och dess naturvärden 
förstärks. Föreskrifter för reservatet kommer att reglera skötsel, eventuell änd-
ring av vattenföring etc allt i enlighet med resultaten i Länsstyrelsens kontroll-
plan. Detta bidrar till möjligheter för bibehållen bevarandestatus för de arter 
som omfattas av Natura 2000. Utgångspunkten är att naturreservat kommer att 
bildas oavsett om hamnen byggs ut eller ej. I detta avseende är det ingen skillnad 
mellan förslaget och nollalternativet. 

Inte heller bedöms bullerstörningarna på fågellivet i Natura 2000- området 
öka vid en utbyggnad jämfört med nollalternativet. 

Den stora skillnaden är den förlust av habitat i vattenområdena som kommer 
att ske till följd av att hamnen byggs ut. I nollalternativet riskeras inga sådana 
förluster orsakade av hamnutbyggnad. Möjligheten är större för att bottenvege-
tationen förblir intakt utan skador på ålgräs och makroalger. 

Punkter där ljudnivåerna beräknats

Bedömningar
Det finns risk för skada på den ma-
rina bottenmiljön vid utfyllnad och 
muddring för ny hamn. 

Utfyllnad för en hamnanläggning be-
döms inte att i nämnvärd grad riske-
ra att påverka vattenutbytet i Natura 
2000-områdets bassänger.

Bedömningen är att det går att välja 
tekniska lösningar för att skydda Hjärt-
holmsvägen mot översvämningar utan 
att några åtgärder eller ingrepp som 
riskerar negativ påverkan eller skada 
på Natura 2000- området behöver 
utföras.

En hamnanläggning, som utformas 
som energihamn och som trafikeras 
via Hjärtholmsvägen, bedöms inte 
komma att förändra bullersituationen 
i Natura 2000- området jämfört med 
den som rådde år 2000.
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Närrekreation
Genom att ett naturreservat ska bildas för delar av Natura 2000- området och 
för andra ”gröna” områden runt Karholmsdammen blir dessa mer tillgängliga 
för allmänheten. Promenadstigar har anlagts och informationen om områdets 
natur- och kulturvärden har förbättrats. Torsviken blir en allt grönare buffertzon 
mellan bostadsområden väster och norr om viken och hamnen och den tunga 
industrin i ytterhamnsområdet. Tillgängligheten till området för gång och cy-
keltrafik från omgivande bostadsområden kan förbättras genom att den barriär 
som väg 155 innebär kan byggas bort med tunnel eller bro under/över vägen.

Jämfört med nollalternativet är det ingen skillnad. Oavsett om det blir en ny 
hamn eller ej, bör området så småningom bli naturreservat. Genom inrättande av 
ett sådant kommer tillgängligheten och attraktiviteten i området att förbättras.

Kulturmiljö
Hamnens successiva utveckling med hamnanläggningar och hamnverksamhet 
genom åren har gett en kumulativ påverkan på det omgivande kulturlandskapets 
kulturmiljö- och rekreationsvärden. Enligt den utförda kulturmiljöutredningen 
riskerar fler tillägg i de vattenområden som ännu är öppna, att på ett ingripande 
sätt påverka den visuella upplevelsen och möjligheten att förstå det kulturhisto-
riska sammanhanget. 

Vidare betonas i utredningen att den försvarsgräns som bildas av Nya Älvs-
borgs fästning med omgivande öar och Hisingslandet fortfarande är tydlig och 
därmed betydelsefull för förståelsen av riksintresset Nya Älvsborg. Det betonas 
också att Knippelholmarna med kringliggande vattenytor är betydelsefulla delar 
av det landskapsrum som befästningarna uppförts i. Tillsammans med Asp-
holmarna (efter Arendal 2 endast Stora Aspholmen) bildar de fundamen-
tala naturgeografiska referenspunkter i vattenlandskapet. Holmarna definie-
rar och avgränsar den farled som befästningen skulle bevaka och att de bevaras 
är därför nödvändigt för att förstå försvarsverkens sammanhang och placering 
framhålls det vidare i utredningen. Det är särskilt viktigt att siktlinjerna och 
de fria vattenytorna mellan Nya Älvsborg, Aspholmarna och Knippelholmarna 
hålls öppna.

I samrådet redovisades en hamnanläggning som sträckte sig ända ut till 
Knippelholmarna. Efter samrådet har hamnytan i det inledande skedet fö-
reslagits få en betydligt mindre utbredning i ett mer tillbakadraget läge. 

Risholmenhamnen från Oscar II 
fort med cisternerna på hamnytan 
och fartyg framför denna. Kranarna 
till höger om hamnen kommer att 
placeras på Arendal 2 när denna hamn 
är färdigbyggd. Fotomontage GHAB.

cisterner fartyg kranar
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Knippelholmarna hålls helt fria från hamnanläggning liksom Stora Asphol-
men. Därmed bevaras stora delar av det landskapsrum som enligt kultur-
miljöutredningen är nödvändigt för att förstå det historiska sammanhanget.

Från farleden och Oscar II fort kommer man fortfarande att uppfatta fäst-
ningsön och Knippelholmarna som liggande framför hamnanläggningarna och 
delvis skymma dessa. Från Hisingssidan domineras sikten mot farleden redan 
idag av hamn och tung industri, och den nya hamnen kommer ytterligare att 
förstärka detta intryck.  

Bedömningen är att så länge som den nya Risholmenhamnen inte får 
större utbredning mot farleden och Knippelholmarna än den som redovisas 
i planen, är risken liten för påtaglig skada på riksintresset Nya Älvsborg.

När det blir aktuellt att förverkliga den nya hamnanläggningen bör dock 
noggrannare studier genomföras av hur hamnanläggningen i detalj kan ut-
formas så att påverkan på riksintresset blir så liten som möjligt.  

Om Knippelholmarna skulle komma att ingå i en framtida hamnanläggning 
finns däremot stor risk för att sammanhanget skulle bli svårt att se och fästning-
sön Nya Älvsborg helt isoleras ur sitt sammanhang i kustlandskapet.  

Å andra sidan har utbyggnad av hamnar och verksamhetsområden sedan lång 
tid tillbaka förändrat kustlandskapet här till ett industrilandskap. Detta kom-
mer att bli än mer tydligt när hamnen vid Lilla Aspholmen (Arendal 2) är fär-
digställd. Då kommer också Lilla Aspholmen att försvinna och ingå i den nya 
hamnanläggningen. 

Hamnverksamheten är också en viktig del av stadens identitet. Allteftersom 
de gamla hamndelarna innanför Älvsborgsbron försvinner och omvandlas till 
områden för bostäder och kontor, flyttas den historiska hamnstaden Göteborg 
närmare Ytterhamnsområdet. När staden växer kommer nya tiders tillägg att 
ta över som landmärken och identitetsmarkörer. I Ytterhamnsområdet kommer 
dessa att vara kranar, fartyg och cisterner medan de innanför Älvsborgsbron 
kommer att utgöras av höga hus och nya broar, som helt kommer att förändra 
stadsbilden i inloppet till staden.

Jämfört med nollalternativet
Riksintresset Nya Älvsborg kommer att påverkas av pågående utbyggnad av  
hamnen vid Lilla Aspholmen (Arendal 2). Eftersom hamnen på Risholmen inte 
byggs ut sker ingen ytterligare visuell påverkan därifrån. 

Risholmenhamnen sedd från Nya 
Älvsborg. I fonden syns Stora 
Aspholmen. Cisternerna är placerade 
på hamnytan och fartyget ligger vid 
kaj framför. Kranarna till höger om 
fartyget hanterar roro gods på Arendal 
2. Fotomontage GHAB

Bedömningar
Det finns risk för att den kumulativa 
effekt som uppstår vid utbyggd hamn 
på Risholmen ytterligare försvårar för-
ståelsen av Göteborgs framväxt och 
utveckling om de historiska lämningar-
na inte längre går att läsa i sitt sam-
manhang.

Bedömningen är att om den nya Ris-
holmenhamnen inte får större utbred-
ning mot farleden och Knippelholmar-
na än den som redovisas i handlingen, 
är risken liten för påtaglig skada på 
riksintresset Nya Älvsborg.

Även om Nya Älvsborg förlorar något 
av sin betydelse som identitetsmarkör 
för staden Göteborg, kommer hamn-
verksamheten med kranar och fartyg, 
som också är viktiga delar av stadens 
identitet, att med den nya tidens land-
märken och identitetsmarkörer kom-
plettera bilden och förståelsen av Gö-
teborgs framväxt och utveckling som 
sjöfartsstad.
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Risker 
Riskutredning
En riskutredning med syftet är att belysa den samlade riskbilden med energi-
hamn på Risholmen har tagits fram som underlag för ställningstaganden i pla-
nen. I riskutredningen belyses bl a de risker som kan uppstå med en energihamn 
och andra farliga verksamheter i närområdet, som t ex Preem, om befintliga 
kontorsverksamheter finns kvar i området mellan Arendals kaj och Arendals allé. 
Riskerna med farligt gods liksom räddningstjänstens behov av insatsvägar till 
den nya hamnen samt energihamnens eventuella påverkan på Torsvikens Natura 
2000- område belyses också. Läs mer under kapitlet ”Tematiska inriktningar” 
i avsnittet ”Hälsa och säkerhet -  Samlad riskbild för ny hamn på Risholmen”.

Konsekvenser Energihamn-färjeterminal
I riskutredningen har också belysts hur en färjeterminal i Arendal kan kombi-
neras med en energihamn och vilka risker som är förknippade med en sådan 
kombination.

Katastrofala konsekvenser (flera dödsfall, 10-tals svårt skadade) bedöms kun-
na uppstå om större vätskeformiga utsläpp sker till hamnbassängen och antänds. 
Huvudsaklig orsak till detta är att brand kan spridas inom bassängen och att det 
kan finnas ett stort antal personer ombord på fartyg inom bassängen. Viktigas-
te orsaker till dessa händelser bedöms kunna vara haveri av lastarm. Kollision 
mellan fartyg bedöms, även om hastigheterna kommer att vara låga, kunna ge 
upphov till allvarliga konsekvenser (enstaka svårt skadade, svåra obehag). Po-
tentialen för detta ökar om ett av de inblandade fartygen är ett passagerarfartyg. 

De största riskerna är förknippade med lastning och lossning vid energiham-
nen. Ett haveri av en lastarm eller annan fartygsrelaterad olyckshändelse kan 
resultera i brand som kan spridas i hamnbassängen samtidigt som kryssnings/
ropaxtrafik sker i samma hamnbassäng.  

Bedömningen enligt riskutredningen är därför att ett antal restriktioner och 
krav måste uppfyllas för att säkerheten ska bli acceptabel. Vissa av restriktioner-
na kan komma att endast vara aktuella vid hårda/extrema väderförhållanden. 
Exempel på restriktioner kan vara: 
• Krav på avbruten lastning/lossning vid energihamnen vid passage av andra 

fartyg.
• Krav på toppning av kranar vid containerhamnen vid passage av andra fartyg
• Restriktioner avseende tillåten vind (färjetrafiken på Danmark/Tyskland har 

idag ingen formell gräns men tillämpar ca 20 m/s).
• Krav på bogserbåtsassistans.
• Manövrering av en AFRAMAX (från vändning utanför hamnbassäng till 

förtöjning) kommer att ta drygt en timma, under denna tid förhindras passa-
ge av andra fartyg.
Krav och restriktioner kan ge upphov till logistiska begränsningar och kost-

nader. Konsekvenserna av dessa har inte utretts i den översiktliga riskbedöm-
ningen. Enligt riskutredningen är dock en förutsättning för att Risholmen ska 
kunna bedömas lämplig för etablering av energihamn kombinerad med färje/
persontrafik i samma hamnbassäng att erforderliga restriktioner kan fastställas.

Eftersom en färjeterminal planeras i närtid och hamnen på Risholmen blir 
verklighet först i ett senare skede kommer den framtida energihamnen att behö-
va anpassas efter de krav på säkerhet som ställs på en färjeterminal med ropax-
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Figur 5-8. Konsekvensavstånd för pölbrand med tidig antändning vid ett 

lastarmsbrott/läckage på kaj 1. Aktuellt flöde är 2000 m³/h och ESD antagen till 30 sek. 

Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

 

5.5 Cisternbrand 
Cisternens diameter har antagits vara 33 m och höjden 16,5 m vilket ger en 
cisternvolym om ca 14 100 m³. Resultaten från konsekvensmodelleringen av 
cisternbrand presenteras i Figur 5-9. 
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Figur 5-7. Konsekvensavstånd för pölbrand med sen antändning vid ett 

lastarmsbrott/läckage på kaj 1. Aktuellt flöde är 2000 m³/h och ESD antagen till 30 sek. 

Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Resultaten från konsekvensmodelleringen av pölbrand med tidig antändning vid 
hantering av tyngre produkter (max 2000 m³) presenteras i Figur 5-8. 

Konsekvensavstånd för pölbrand 
med lastarmsbrott/läckage med tidig 
antändning vid hantering av tyngre 
produkter. Blå ring 2 m/sek, röd ring 10 
m/sek
Figur 5.8 i rapporten Riskutredning för 
ny hamn på Risholmen - COWI februari 
2020, reviderad april 2021. 

Konsekvensavstånd för pölbrand 
med lastarmsbrott/läckage med sen 
antändning vid hantering av tyngre 
produkter. Blå ring 2 m/sek, röd ring 10 
m/sek
Figur 5.7 i rapporten Riskutredning för 
ny hamn på Risholmen - COWI februari 
2020, reviderad april 2021. 
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passagerare. Det kan handla om storlek, vilka produkter som kan få hanteras och 
vilka säkerhetssystem som kommer att krävas. Konsekvensen blir således att en 
etablering av färjeterminal i Arendal riskerar att försvåra och begränsa möjlighe-
terna att använda Risholmen som energihamn i framtiden.

Frågor kopplade till risker kommer att behöva hanteras inom varje skede av 
kommande arbete med detaljplaner och tillståndsansökningar. Detaljerade ana-
lyser kring risker, restriktioner och konflikter kring nyttjandet av de olika hamn-
delarna kommer att behöva genomföras.

Risker Energihamn- Natura 2000
Enligt riskutredningen anses inte lagringsanläggningar för vätskeformiga bräns-
len på Risholmen och Norra Risholmen påverka Torsvikens Natura 2000- om-
råde. Den enda händelse som bedömts kunna påverka området negativt är ett 
haveri av pipelines.

Denna risk bedöms vara av samma storlek som idag och anses hanterbar ge-
nom framförallt påkörningsskydd, underhåll och övervakning. 

Risker Energihamn- övriga verksamheter
Enligt riskbedömningen är områden som inte bedöms innebära konflikt med 
den planerade utbyggnaden av Risholmen/Arendal:
• Preem raffinaderi: Avstånd mellan Preem raffinaderi och Risholmen /Aren-

dal är så stort att riskbidraget avseende ömsesidig påverkan anses försumbart.
• AGA Gas: Samma bedömning som för Preem raffinaderi.
• Lagringsanläggningar för flytande energiprodukter på Risholmen och Norra 

Risholmen bedöms inte påverka planerad Kryssnings-, Ropax-, Container-, 
rorotrafik eller erforderliga landanläggningar för detta. 

• Inte heller bedöms kontorsverksamhet söder om Arendals allé eller befintlig 
speditionsverksamhet inom Arendal påverkas.

Jämfört med nollalternativet
Utan utbyggd energihamn, vilket blir fallet i nollalternativet, kommer inga ris-
ker mellan farlig verksamhet i hamnbassängen och persontrafik med färjor att 
uppstå. I nollalternativet finns, utifrån riskperspektivet, möjlighet att utveckla 
Arendalshamnen för både utökad kryssningstrafik och färjetrafik som går efter 
tidtabell utan restriktioner för persontrafiken. 

Bedömningar
Det finns risker förknippade med att 
kombinera lastning och lossning av 
fartyg med flytande energiprodukter 
samtidigt som det pågår färje- och 
persontrafik i samma hamnbassäng. 

Eftersom färjeterminalen planeras i 
närtid och energihamnen först i ett se-
nare skede, kommer denna att behöva 
anpassas till storlek och funktion efter 
de krav på säkerhet som ställs på en 
färjeterminal.

Konsekvensen blir att en färjetermi-
nal i Arendal riskerar att försvåra och 
begränsa möjligheterna att etablera en 
energihamn på Risholmen.

Den planerade energihamnen med lag-
ringsanläggningar för flytande energi-
produkter bedöms inte påverka förhål-
landena i Natura 2000- området.

Andra anläggningar som t ex Preem 
raffinaderi eller kontorsverksamhet i 
Arendal kommer ur risksynpunkt inte 
att påverkas av den planerade hamnut-
byggnaden.
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljö-
kvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 
Den aktuella planen berör miljökvalitetsnormer för vatten, utomhusluft och om-
givningsbuller.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Normer och status på vattenförekomsten
Vattenmyndigheten beslutar om miljökvalitetsnormer för alla vattenförekomster 
inom Västerhavets vattendistrikt. Miljökvalitetsnormerna anger den miljökvali-
tet som ska uppnås i vattenförekomsterna och vid vilken tidpunkt den senast ska 
vara uppfylld. 

Vattenförekomsten Rivö fjord utgör kustområdet från Göta älvs mynning till 
Dana fjord och omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenförekomsten 
är delad i två, Rivö fjord norr och Rivö fjord söder. Vattenförekomsten är fram-
förallt påverkad av grumling och fysiska förändringar som verksamheten i Gö-
teborgs hamn samt sjöfarten medför. Den fysiska påverkan utgörs av omfattande 
muddring i en stor del av fjorden, påverkan på vattenmiljön och botten från 
djupgående fartyg samt påverkan på stränderna genom olika former av infra-
struktur. Vattenförekomsten är också starkt påverkad av en hög näringstillförsel 
samt Göta älvs reglering.  

Enligt senaste och pågående förvaltningscykel (2017-2021) är övergripande 
ekologisk status för Rivö fjord nord klassad som måttlig. Miljökvalitetsnormer-
na innebär att måttlig ekologisk status för de hydromorfoligiska faktorer som 
kan kopplas direkt till hamnverksamheten ska uppnås 2027. Motiveringen till 
det mindre stränga kravet (istället för God status) är att vattenförekomsten är 
påverkad av hamnverksamhet och har därför en sänkt status med avseende på 
den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd. De flesta av de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är idag klassade till Dålig status, vilket 
innebär att vattenmiljön måste förbättras till år 2027 för att miljökvalitetsnor-
men ”Måttlig status” ska uppnås. För övriga kvalitetsfaktorer som inte är direkt 
kopplade till hamnverksamhetens fysiska påverkan på vattenförekomsten, ska 
god status uppnås senast 2027.  

Hamnverksamheten får inte försvåra möjligheterna att uppnå kraven på mil-
jökvalitetsnormen år 2027. Inte heller får värdet av de kvalitetsfaktorer som är 
klassade till Dålig status försämras ytterligare enligt det sk icke försämringskra-
vet. 

För att uppnå en övergripande god ekologisk status i vattenförekomsten som 
helhet krävs att det genomförs omfattande förbättringsåtgärder med avseende 
på de hydromorfologiska förhållandena i vattenförekomsten. Ett genomförande 
av sådana åtgärder skulle kunna medföra att hamnverksamheten inte längre kan 
bedrivas i sin nuvarande omfattning. Göteborgs hamn är utsedd som riksintresse 
för sjöfart, vilket innebär att den har ett värde ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv. Verksamheten är ett sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar 
att ett mindre strängt krav fastställs, då det bedöms vara ekonomiskt orimligt 
att vidta alla de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status i vattenföre-
komsten som helhet. Också miljökvalitetsnormen ”Måttlig ekologisk status” kan 
komma att vara svår att uppnå utifrån dagens situation och miljökrav.
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Vattenförekomsten uppfyller inte god kemisk status, men kravet är att god 
kemisk ytvattenstatus ska uppnås 2027 med undantag för förekomsten av bro-
merad difenyleter och kvicksilver där kraven är mindre stränga. För förekomsten 
av föroreningen tributyltenn (TBT) finns en tidsfrist till 2027. 

Utfyllnaden av den nya hamnen föreslås ske med muddermassor som kan 
innehålla förhöjda halter av TBT och antracen som är ämnen som ingår i klass-
ningen för vattenförekomstens kemiska status. I denna översiktliga plan kan inte 
göras någon bedömning om hur stora mängder massor som ska hanteras och hur 
förorenade dessa kommer att vara. Utgångspunkten är dock att det vid utbygg-
nadstillfället liksom idag finns metoder att säkerställa att massorna stabiliseras så 
att inget läckage uppstår som kan medföra att miljökvalitetsnormen för ämnena 
inte kan uppnås.

Också den ökade trafiken från fartyg som nya hamndelar medför, innebär 
större risk för grumling och påverkan av bottensedimentet och vattenmiljön ge-
nom läckage av t ex antracen och TBT. 

Konsekvenser av hamnutbyggnaden
Kvalitetskravet för vattenförekomsten Rivö Fjord har fastställts till ”Måttlig 
ekologisk status” för de kvalitetsfaktorer som kan kopplas direkt till hamnverk-
samheten. Eftersom många av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna idag är 
klassade till Dålig status, måste vattenmiljön förbättras till år 2027 oavsett om en 
utbyggnad av hamnen sker eller ej för att miljökvalitetsnormen ”Måttlig status” 
ska uppnås. 

Utbyggnad av ny hamn med tillhörande farleder medför omfattande 
muddring och utfyllnad i vattenförekomsten, vilket åtminstone temporärt med-
för lokal grumling och försämrad vattenkvalitet. En ny hamn på Risholmen 
innebär att stora hårdgjorda ytor tillkommer. Det finns då risk för såväl lokal 
som en mer allmän negativ påverkan på omgivande vattenförekomst. 

Eftersom denna planering är översiktlig och det inte finns något konkret ut-
byggnadsobjekt att ta ställning till, kan inte bedömas vilket utrymme det finns 
för ytterligare utbyggnad av hamnverksamhet i Rivö Fjord med samtidig uppfyl-
lande av miljökvalitetsnormen år 2027. Inte heller kan bedömas annat än över-
siktligt vilka åtgärder som kommer att krävas vid det tillfälle utbyggnad sker.

Att det kommer att krävas omfattande åtgärder både vid utbyggnaden av den 
nya hamnanläggningen och för befintliga hamnanläggningar för att uppnå en 
förbättrad vattenkvalitet är tydligt. Särskilt höga krav kommer t ex att ställas på 
hanteringen av dagvatten. I samband med tillståndsansökan skisserades olika 
dagvattenlösningar som byggde på antingen kollektiva eller individuella system. 
När det blir aktuellt att åter söka tillstånd för en hamnanläggning på Risholmen, 
kommer nya omfattande utredningar och undersökningar att krävas som un-
derlag för tillståndsansökan, MKB och detaljplan. Målet med de lösningar och 
åtgärder som väljs måste vara att den nya hamnanläggningen inte får bidra till 
försämrad vattenkvalitet.

Utifrån det underlag som finns tillgängligt i denna översiktliga planering går 
det inte att säkert bedöma risken för att miljökvalitetsnormerna inte ska uppnås. 
Dock får förutsättas att det vid den tidpunkt det blir aktuellt att förverkliga en 
ny hamnutbyggnad på Risholmen finns möjlighet och kunskap att välja den tek-
nik och de lösningar som krävs för att ett genomförande av FÖP:en inte riskerar 
att bidra till försämrad vattenkvalitet i Rivö Fjord eller omgivande vattenföre-
komster.  
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Miljökvalitetsnormer för luft
Normer och var de överskrids
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid/kväveoxider, svavel-
dioxid och bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a) pyren. 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Kommunerna 
ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, 
antingen i samverkan med andra myndigheter eller på egen hand. Om en mil-
jökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, ska ett åtgärdsprogram 
upprättas.

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids idag i centrala Göteborg. 
De största källorna till utsläpp av kväveoxider är vägtrafik, sjöfart, arbetsmaski-
ner och olika industriprocesser. Av dessa är utsläppen från vägtrafiken den främ-
sta orsaken till hälsoproblem, eftersom de sker i gatunivå där människor vistas. 
För Göteborgsregionen finns ett fastställt åtgärdsprogram för att klara MKN 
för kvävedioxid. Åtgärdsprogrammet är bl a inriktat mot att bygga ut kollektiv-
trafiken, begränsa biltrafikens tillväxt och att informera allmänheten om nyttan 
av att välja kollektivtrafiken som transportmedel. Länsstyrelsen har utvärderat 
effekterna av de åtgärder som genomförts och kommit fram till att utsläppen 
från trafiken måste minska ytterligare för att miljökvalitetsnormerna ska klaras. 
Snabbaste sättet bedöms vara att minska trafikmängderna, till exempel genom 
trängselskatt och parkeringsåtgärder. I Göteborgs Stads miljöprogram finns 
även flera utpekade åtgärder för att få ner de höga halterna.

Konsekvenser av hamnutbyggnaden
Halterna av luftföroreningar är låga i större delen av området. Utbyggnad av 
en energihamn på Risholmen kommer inte att medverka till ökad biltrafik i 
området och därmed inte heller bidra till att höja halterna över gränsvärdena. 
Inte heller bedöms de ökade antal fordonsrörelser som en eventuell färjeterminal 
skulle bidra med påverka halten av luftföroreningar annat än marginellt.

Bedömningen är därför att ett genomförande av FÖP:en inte bidrar till ökade 
luftföroreningarna i området eller till att MKN för utomhusluft inte kan uppnås.

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller
Förordning och åtgärdsprogram
Enligt förordningen om omgivningsbuller har Göteborgs stad en skyldighet att 
kartlägga hur många människor som exponeras för buller från vägar, järnvägar, 
flygplatser, viss industriell verksamhet och tillståndspliktiga hamnar. Förutom 
kartläggningen ska ett åtgärdsprogram upprättas. Syftet är att eftersträva att om-
givningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa, varken inom-
hus eller utomhus. Detta är också en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken, en 
så kallad målsättningsnorm. Både kartläggning och åtgärdsprogram ska enligt 
förordningen ses över och omarbetas minst vart femte år och redovisas till Na-
turvårdsverket.

Ett åtgärdsprogram mot buller har tagits fram som gäller för perioden 2019-
2023. Åtgärdsprogrammet uppdateras kontinuerligt och gällande program er-
sätter tidigare. I åtgärdsprogrammet tas ett helhetsgrepp på stadens bullerpro-
blematik och det finns en strävan mot att skapa goda ljudmiljöer i Göteborg 
samt att förbättra kunskapen om buller. I programmet anges specifika inrikt-
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ningsmål och åtgärder som identifierats för att skapa en bättre ljudmiljö i staden. 
Till exempel ska buller från buss och spårvagn minskas, åtgärder ska genomföras 
för att minska ljudnivåerna i parker/grönområden och lekytor och bullerskydds-
åtgärder ska vidtas i särskilt bullerutsatta bostadsområden.

Åtgärdsprogrammet ska också bidra till att delmålet God ljudmiljö till sta-
dens lokala miljökvalitetsmål God bebyggd miljö kan nås.

Konsekvenser av hamnutbyggnaden
Trafikeringen till den nya hamnen kommer huvudsakligen att ske med fartyg. 
Biltrafiken kommer följaktligen att vara begränsad liksom också bullret från 
denna. Bedömningen är därför att ett genomförande av FÖP:en inte bidrar till 
ökad bullernivå i området eller till att MKN för utomhusbuller inte kan uppnås.

Avstämning mot miljömål
Nationella miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige är det s k generationsmålet 
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvaliteten. Ansvaret för ar-
betet med miljökvalitetsmålen är spritt på flera statliga myndigheter. Varje år 
redovisas en samlad bedömning av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och 
uppställda etappmål. Naturvårdsverket redovisar i samverkan med berörda myn-
digheter en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen 
minst en gång varje mandatperiod. Länsstyrelsen har en samordnande roll som 
regional miljömyndighet.

Lokala miljömål
Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen. 
Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som bedömts vara de viktigaste 
för göteborgssamhället, i syfte att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveck-
ling av staden. De lokala miljömålen är:
• Begränsad klimatpåverkan - 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis ut-

släppsnivå av växthusgaser.
• Frisk luft - Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors 

hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.
• Bara naturlig försurning - Det sura nedfallet och försurande effekter av skogs-

markens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
• Giftfri miljö - Göteborg ska vara så giftfritt att inte människor eller miljö 

påverkas negativt.
• Ingen övergödning - Utsläppen av gödande ämnen i mark och vatten i Göte-

borg ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättning-
arna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten. 

• Levande sjöar och vattendrag - Sjöars och vattendrags biologiska, ekologiska, 
sociala och kulturhistoriska värden ska bevaras samtidigt som råvattentill-
gången säkerställs.

• Grundvatten av god kvalitet - Grundvattnet bidrar till goda livsmiljöer för 
människor, djur och växter, samt utgör ett säkert och hållbart råvatten för en-
skild vattenförsörjning i Göteborg år 2020.









16 nationella miljömål 
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• Hav i balans samt levande kust och skärgård - Kust och hav i Göteborg ska år 
2021 ha goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och ha god tillgäng-
lighet för rekreation.

• Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker - Natur-, kultur- och so-
ciala värden i Göteborgs odlingslandskap och våtmarker ska bevaras och ut-
vecklas samtidigt som produktionsförmågan behålls.

• Levande skogar - Skogens sociala värden, kulturmiljövärden och biologiska 
mångfald ska värnas och utvecklas samtidigt som den biologiska produktio-
nen upprätthålls.

• God bebyggd miljö - Den bebyggda miljön i Göteborgs Stad ska bidra till en 
god livsmiljö där resurser nyttjas på ett hållbart sätt.

• Ett rikt växt- och djurliv - Göteborg ska ha ett attraktivt och varierat land-
skap med en bevarad mångfald av djur och växter.

Varje lokalt miljömål har ett eller flera delmål. Delmålen är ofta kvantifierade 
för att kunna följas upp. För att kunna nå delmålen är i flera fall åtgärder före-
slagna i Göteborgs Stads miljöprogram. Kommunen har konstaterat, (se http://
goteborg.se/wps/portal/invanare/miljo/goteborgs-miljomal), att det är svårt att 
nå flera av de lokala miljömålen. Nio av målen, samtliga förutom målen ”Bara 
naturlig försurning”, ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Levande skogar”, berörs 
på något sätt av den översiktliga planeringen för Arendal - Torsviken.

I detta översiktliga planeringsskede är det svårt att avgöra om och i så fall hur 
den fördjupade översiktsplanen med- eller motverkar till de lokala miljömålen 
och då särskilt till de detaljerade delmålen.  

Målet om ”Begränsad klimatpåverkan” har ungefär samma tidhorisont som 
planen – år 2050. Miljövänligare bränslen till båtar och bilar kan på lång sikt 
bidra till minskade luftutsläpp och bidra till att både detta mål och målet ”Frisk 
luft” kan nås. Delmålen till ”Ingen övergödning” handlar om att minska utsläp-
pen av fosfor och kväve till vatten och utsläpp av kväveoxider till luft. Utsläpp 
från verksamheter regleras vid prövning av tillstånd. Övergödningsfrågor i Na-
tura 2000- området kan belysas i annat sammanhang, t ex inför att en skötsel-
plan för naturreservatet tas fram. Utbyggnad av hamnen på Risholmen bedöms 
inte motverka målet.

Med bildande av naturreservat och en tydligare avgränsning än idag mellan 
naturområden vid Torsviken och hamnverksamheten kan planeringen medverka 
positivt till målen om ”Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker”, ”God 
bebyggd miljö” och ”Ett rikt växt- och djurliv”, förutsatt att inte naturvärden i 
övrigt påverkas negativt.

Målet ”Hav i balans och levande kust och skärgård” kan motverkas om ålgräs-
ängar och musselbankar påverkas negativt av utfyllnad i vattnet utanför Rishol-
men. Likaså kan målet motverkas om vattenmiljön i Rivö Fjord påverkas så att 
fastställda miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås. 

Målet om ”Giftfri miljö” handlar bland annat om att förorenade områden inte 
ska skada människors hälsa och miljö. I området bedrivs eller har bedrivits verk-
samheter som tidigare gav upphov till förorenad mark. Mudderdeponin med 
förorenade massor, är snart sluttäckt till vadehav. Renova deponi är sluttäckt och 
gräsbevuxen. Spridning och skadeverkning av giftiga ämnen har förhindrats av 
dessa åtgärder.
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Betydande miljöpåverkan
Vad är betydande miljöpåverkan?
Eftersom en översiktsplan alltid kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska frågan tas upp i miljöbedömningen om i vilka avseenden planen kan 
leda till betydande miljöpåverkan. Enligt tidigare samråd med länsstyrelsen ska 
BMP belysas med avseende på Natura 2000, risker för människors hälsa och sä-
kerhet, riksintresset Nya Älvsborg och miljökvalitetsnormer för vatten.  

Natura 2000
Risken för betydande miljöpåverkan på Natura 2000- området bedömdes i sam-
rådet framförallt vara avhängigt val av infrastruktur till Risholmen och Hjärt-
holmen. 

Påverkan på värdena i området beror på hur risk för utsläpp i vattenområden 
i Natura 2000- området kan minimeras samt på möjligheten att skärma av bul-
ler från väg- och järnväg, så att fåglar och då speciellt Natura 2000- arterna inte 
påverkas på ett betydande sätt. 

Efter samrådet gjordes en utvärdering av infrastrukturalternativen. Den tra-
fiklösning som innebär minst påverkan på Natura 2000- området har valts. Un-
der förutsättning att Risholmenhamnen byggs som energihamn, som övervä-
gande trafikeras med ut- och ingående fartyg, bedöms ljudnivåerna i Natura 
2000- området inte komma att överskrida de som gällde år 2000. Risken för att 
fåglarna ska påverkas av det sammantagna bullret från trafik till och från verk-
samheter på den nya energihamnen bedöms därför som liten. 

Det finns stor risk för att betydande miljöpåverkan ska uppstå genom den 
utfyllnad och muddring i vattenområdet som krävs för den nya hamnanlägg-
ningen. Genom utfyllnad och muddring sker omfattande förändringar av bot-
tenförhållandena och habitat för växter och djur försvinner. Indirekt påverkas 
förhållandena i Natura 2000- området genom att Natura 2000- områdets fåge-
larter får mindre uppehållsyta och ytan för födosök förändras. 

Hälsa och säkerhet
Buller från trafik och verksamheter, liksom risker för olyckor med farligt gods, 
och risker för olyckor i hamnområdet kan på ett betydande sätt påverka männ-
iskors hälsa. 

Om verksamheten i energihamnen kombineras med passagerartrafik på färjor 
i samma hamnbassäng, finns risk för att människor skadas vid en olyckshändel-
se som medför utsläpp och brand i hamnbassängen. Restriktioner och åtgärder 
måste genomföras för att minska eller eliminera risken. En sådan restriktion kan 
vara att eftersom färjetrafik i Arendal förväntas bli verklighet innan energiham-
nen etableras, måste energihamnen anpassas i storlek, omfattning och innehåll 
till färjetrafikens krav på säkerhet. 

Problematiken kring en framtida klimatförändring med stigande vattenni-
våer och extrema vädersituationer är aktuell i det område som den fördjupade 
översiktsplanen omfattar, eftersom det är beläget vid havet. I planen har antagits 
att Hjärtholmsvägen kan användas för trafik till och från den nya energihamnen 
utan att någon nämnvärd höjning av marknivåerna behöver göras. Bedömningen 
är därför att risken för betydande miljöpåverkan är liten. 

Bedömningar 

Betydande miljöpåverkan riskeras:

När hamnanläggningen byggs ut ge-
nom utfyllnad och muddring i vatten-
området med ingrepp och förändring 
av bottenförhållandena. 

Om verksamheten i energihamnen 
kombineras med färjetrafik i samma 
hamnbassäng. Om inte ett antal åtgär-
der och restriktioner införs finns risk 
för att människor skadas vid händel-
ser som medför utsläpp och brand i 
hamnbassängen. Eftersom färjeter-
minalen förväntas bli verklighet innan 
energihamnen, kommer den senare att 
få anpassas till färjetrafikens krav på 
säkerhet.

Eftersom den kumulativa effekt som 
uppstår vid utbyggd hamn på Rishol-
men ytterligare kan försvåra förståel-
sen av Göteborgs framväxt och utveck-
ling om de historiska lämningarna inte 
längre går att läsa i sitt sammanhang.

Betydande miljöpåverkan riskeras 
inte:

På Natura 2000- områdets fågelarter 
genom trafikbuller på Hjärtholmsvägen 
eftersom trafikmängderna är små till 
den föreslagna energihamnen. Inte hel-
ler bedöms en etablering av färjetermi-
nal annat än marginellt öka den totala 
bullersituationen i området. 

Om den nya Risholmenhamnen inte 
får större utbredning mot farleden och 
Knippelholmarna än den som redovisas 
i handlingen, är risken liten för påtaglig 
skada på riksintresset Nya Älvsborg.
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Kulturmiljön Nya Älvsborg
Det kan finnas risk för betydande miljöpåverkan på riksintresset för kulturmil-
jövård, Nya Älvsborg, även om inga fysiska ingrepp görs inom själva riksintres-
seområdet. Den kumulativa effekt som uppstår vid utbyggd hamn på Risholmen 
kan ytterligare försvåra förståelsen av Göteborgs framväxt och utveckling om de 
historiska lämningarna inte längre går att läsa i sitt sammanhang. 

Om den nya Risholmenhamnen inte får större utbredning mot farleden och 
Knippelholmarna än den som redovisas i handlingen, bedöms dock risken liten 
för påtaglig skada på riksintresset Nya Älvsborg

MKN för vatten
Utbyggd hamn med cisterner och andra byggnadsverk innebär att hårdgjorda 
ytor tillkommer. Beroende på hur bland annat dagvatten från området kommer 
att hanteras, finns risk för att hamnutbyggnaden bidrar till ökade utsläpp av 
tungmetaller och andra förorenande ämnen i fjorden och att därmed miljökva-
litetsnormerna för vatten inte kan uppnås. Ökad båttrafik och fler fartyg vid kaj 
kan också bidra till ökad belastning i fjorden. 

Utifrån det underlag som finns tillgängligt i denna översiktliga planering går 
det inte att säkert bedöma risken för att miljökvalitetsnormerna inte ska uppnås. 
Dock får förutsättas att det vid den tidpunkt det blir aktuellt att förverkliga en 
ny hamnutbyggnad på Risholmen finns möjlighet och kunskap att välja den tek-
nik och de lösningar som krävs för att ett genomförande av FÖP:en inte riskerar 
att bidra till försämrad vattenkvalitet i Rivö Fjord eller omgivande vattenföre-
komster. 

UTBYGGNAD EFTER 2045

Hamnanläggning på lång sikt - Varierat användningssätt
Beskrivning av hamnen
Utvecklingen så långt fram i tiden som 2045-2050 är svår att förutspå, vilket 
medför att konsekvenserna av en eventuell utbyggnad endast kommer att beskri-
vas mycket övergripande.  Något av följande skulle kunna ske: 

1- Den befintliga energihamnen byggs ut åt norr eller söder eller bådadera 
riktningarna eftersom det finns behov av att ge plats åt annan hamnverksamhet 
än endast energiprodukter. Detaljplan och miljötillstånd reglerar utformning, 
användningssätt och övriga villkor.

 2- Den befintliga energihamnen byggs inte ut men det finns behov också av 
annan användning av hamnen för t ex roro eller containers. Detaljplan och mil-
jötillstånd reglerar utformning, användningssätt och övriga villkor.

Såväl utbyggd som ombyggd hamn kommer att ha behov av transporter av 
gods på väg och järnväg. En bro byggs därför från Arendal över Arendalsviken 
till Risholmen. Bron ska inrymma både väg och järnväg. 

Konsekvenser för naturmiljö och Natura 2000- området
Utfyllnader
Om hamnen byggs ut åt norr och söder genom ytterligare utfyllnader kommer 
mycket större vatten- och bottenområden att tas i anspråk än för den energi-
hamn som planeras som en första etapp. Risk för skador på den marina miljön 
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finns genom bland annat att idag karterade ålgräsförekomster påverkas genom 
utbyggnaden. Arealen bottenyta i Arendalsviken minskar liksom också det öpp-
na vattenområde som övervintrande fåglar kan uppehålla sig i när övriga områ-
den är frusna. 

Om Knippelholmarna tas i anspråk för hamnyta begränsas tillgänglig up-
pehållsyta för fåglar som vistas och häckar på holmarna och flyger in och ut i 
Torsviken. 

Konsekvenserna för den marina miljön och den biologiska mångfalden ris-
kerar att bli mycket stora om det i framtiden visar sig att det fortfarande finns 
ålgräs i hamnområdet och dessa ängar skulle förstöras vid en utbyggnad. I gäl-
lande miljödom för tillstånd att bygga ut hamnanläggningen Arendal 2 (Asp-
holmenhamnen), har föreskrivits åtgärder för att kompensera förlust av ålgräs 
genom återplantering av ålgräs på annat håll. En utbyggnad av Risholmenham-
nen kommer sannolikt kräva omfattande kompensationsåtgärder. 

Trafikbuller och Natura 2000
En utbyggd hamn med varierat användningssätt, kräver helt andra transport-
möjligheter än en energihamn för sin funktion. Tillgång till järnväg och väg för 
tung lastbilstrafik är krav för container- och rorohamnar. Utvärderingen av de 
olika väg- och järnvägsalternativ som presenterades i samrådshandlingen, resul-
terade i att det endast var alternativet med en bro från Arendal över Arendalsvi-
ken till Risholmen som var möjlig med hänsyn till buller och risker med farligt 
gods. Trafikbullret från en bro är möjligt att skärma av åt sidorna om det skulle 
visa sig att tillåtna bullernivåer överskrids på Natura 2000- området. Riskerna 
för att fåglar ska bli störda av trafikbuller från en utbyggd hamnanläggning som 
trafikeras med bro över Arendalsviken bedöms därför som små.  

Konsekvenser för kulturmiljön
Knippelholmarna har stor betydelse för förståelsen av riksintresset Nya Älvsborg 
och för de försvarsanläggningar som finns i älvens mynningsområde. Om dessa 
holmar skulle komma att ingå i en framtida hamnanläggning kommer samman-
hanget bli än svårare att se och det finns risk för att fästningsön Nya Älvsborg 
blir helt isolerad från sammanhanget i kustlandskapet. 

Landskapsbilden skulle också förändras med en så stor anläggning nära farle-
den, som idag avgränsas av Knippelholmarna i det aktuella kustavsnittet. Konse-
kvenserna för kulturmiljö och landskapsbild skulle bli mycket stora.

Risker 
Vid en utbyggnad av Risholmenhamnen och/eller ändrat användningssätt till 
container eller roro, minskar de risker för ”tredje person” som kan uppstå vid 
lastning och lossning av fartyg i en energihamn. Å andra sidan kräver en hamn 
för torrlast att farligt gods kan transporteras till och från hamnen. Om godset 
ska gå genom Arendal, kan konflikter uppstå mellan kontorsverksamhet och fär-
jeterminal. Uppställning av väntande person- och lastbilar till färjorna är enligt 
riskutredning att jämställa med ”tredje person”, som kräver långt skyddsavstånd 
mellan leden för farligt gods och uppställningsplatserna.
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SOCIALA KONSEKVENSER

Social hållbarhet
Begreppet social hållbarhet innefattar många olika perspektiv. I begreppet in-
går att i sin planering ta hänsyn till barn och unga, till äldre och till personer 
med funktionsvariationer. Den sociala hållbarhetsdimensionen inkluderar vär-
den som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa.

Enligt FN:s globala mål, som också Sverige har skrivit under, ska bl a våra 
städer vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

Göteborgs stads program för ett jämlikt Göteborg har målet likvärdiga livs-
villkor och förutsättningar för hälsa mellan göteborgare. I programmet finns fem 
strategier för socialt hållbar stadsutveckling: 
• Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen.
• Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö.
• Minska boendesegregation.
• Öka tillgången till bostäder.
• Skapa förutsättningar för en jämlik tillgång till stadens resurser.

Strategierna ” Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö” och ”Skapa 
förutsättningar för en jämlik tillgång till stadens resurser” kan vara tillämpbara 
för FÖP Västra Arendal och Torsviken utifrån de sociala aspekterna.

Social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys 
Staden tillämpar analysmodellerna social konsekvensanalys (SKA) och barn-
konsekvensanalys (BKA) som processtöd vid planeringssituationer då fysiska 
förändringar ska genomföras. Modellerna används för att få ökad kunskap om 
platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand 
i planeringsarbetet. Barnkonsekvensanalyser görs för att utveckla barnperspekti-
vet i planeringen så att barnens behov och rättigheter tas tillvara.

I detta planeringsarbete har analysmodellen för SKA/BKA anpassats till 
FÖP Torsviken. I en intern diskussion på stadsbyggnadskontoret har de fem 
sociala aspekterna Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv, Identitet och Hälsa och 
säkerhet analyserats med en så kallad SWOT-analys, dvs utifrån beskrivningar av 
områdets styrkor och svagheter, möjligheter och hot.  

Områdets styrkor och svagheter
Arbetsplatser och grönområde
FÖP-området karaktäriseras av den tydliga åtskillnaden mellan å ena sidan ett 
stort industriområde med hamnar, tung industri och logistikföretag med tung 
trafik, och å andra sidan ett natur- grön- och friluftsområde. Industriområdet 
innehåller många arbetsplatser och också verksamheter som kan vara farliga för 
människor. Det har därför begränsad tillgänglighet för allmänheten dvs både för 
vuxna och barn som inte har sin dagliga verksamhet i området.   

Styrkor
Stort industriområde av riksintresse
Det stora Ytterhamnsområdet är ett av få områden i staden som är avsett för 
hamn och industri med omgivningspåverkan. Det är också av riksintresse för 
hamn och tung industri och därför inte lämpat för annat innehåll än sådant som 
kan samsas med andra liknande verksamheter i området. Det är en styrka för 
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staden att det finns sådana områden, och tillkomst av anläggningar som försvårar 
och förhindrar för verksamheterna att utvecklas bör inte komma till. 
Natur och friluftsområde med egen karaktär
Den västra delen av området utvecklas successivt till ett natur/friluftsområde 
med en egen ganska rå och vildvuxen karaktär. Ursprunglig orörd natur finns 
egentligen inte annat än på små partier där berget går i dagen. Utvecklingen 
mot natur/friluftsområde har skett genom att gamla deponier (mudder, Renova 
etc) och andra områden, som t ex en nedlagd flygplats, täckts och omvandlats 
till områden som naturen tar tillbaka av sig själv eller med viss hjälp. De inval-
lade vikarna och täckta och utfyllda områden har tagits i besittning av rastande, 
övervintrande och häckande fåglar och av olika växter och smådjur som trivs i 
dammarna och på de råa skräpmarkerna. 

Naturområdet Torsviken är välbeläget i förhållande till omgivande bostads-
områden och till Arendals verksamhetsområde i öster. Det behövs som en grön 
buffert mellan den tunga industrin och bostäderna norr därom. Golfbana, små-
båtshamn och badplatser, som är stora kvaliteter för bostäderna, ligger i anslut-
ning till naturområdet. Koloniområdet Skeppstadsholmen med sina små fritids-
hus bidrar till att ge området prägel av friluftsområde. Området har fått ett allt 
bredare användningssätt än bara för fågelskådning, och har blivit attraktivt för 
undervisning, promenader, joggingrundor, lunchpauser etc av närboende och av 
de personer som arbetar i Arendal. 

Svagheter
Tillgängligheten till arbetsplatserna 
Industriområdet Arendal innehåller många arbetsplatser. De centrala delarna av 
området nås med kollektivtrafik vardagar dagtid och det finns vissa möjligheter 
att ta sig fram med cykel på separerade gång- och cykelbanor till delar av områ-
det. För de som arbetar på Risholmen och Hjärtholmen finns ingen kollektiv-
trafik att tillgå, och vägarna till hamnområdena är inte lämpliga för cykel. Väg 
155 utgör en kraftig barriär mellan bostäderna i Amhult och arbetsplatserna i 
Arendal. Tillgängligheten för de som arbetar i området och inte har bil är således 
begränsad.

Tillgängligheten till natur- och friluftsområdet
Att ta sig till Torsvikens naturområde från närbelägna stadsdelar eller från övriga 
staden annat än med bil är mycket svårt. Det är i stort sett omöjligt att ta sig till 
fots eller med cykel till området utan stor fara och utan att bryta mot trafikreg-
lerna, eftersom det helt saknas förbindelser över eller under väg 155. Den dåliga 
tillgängligheten till området är den största bristen om området på sikt ska kunna 
utnyttjas av fler än en relativt liten grupp fågelskådare som oftast kommer med 
bil. Tillgängligheten måste förbättras för alla.   

Hot och möjligheter i området
Hot
En av de huvuduppgifterna för denna planering är att beskriva de två stora in-
tressena - tung industri med hamn och Natura 2000- område med kvaliteter för 
fritid och rekreation - och avväga dessa två intressen mot varandra.  Inom intres-
seområdena finns också särintressen som hamnens möjliga utbyggnad gentemot 
restriktioner på grund av reglerna i Natura 2000, bildat enligt fågeldirektivet.
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Det ena intresset kan hota det andra om inte klara avgränsningar görs. Hot 
mot Natura 2000- området kan vara om hamnens utbyggnad inskränker på fåg-
lars möjligheter att häcka och rasta i Torsviken eller om en olycka sker som på-
verkar de som besöker natur- och friluftsområdet. Å andra sidan kan hamnens 
möjligheter till utveckling hotas av att natur- och fågelintressena blir så starka 
att planerade förändringar inte kan komma till stånd. Verksamheter i hamn- och 
industriområdet kan också hotas av att trycket på området från allmänheten 
ökar. Då kan kraven på tillgänglighet medföra ett ökat behov från verksamhe-
terna att stängsla av för allmänheten för att t ex förhindra olyckor eller insyn. 

Möjligheter
Ökad tillgänglighet
Slutsatserna är att om Torsviken ska kunna utvecklas ytterligare som natur - och 
friluftsområde, måste tillgängligheten till området öka. I denna fördjupade över-
siktsplan föreslås därför att två planskilda förbindelser över eller under väg 155 
tillskapas. Den ena vid Krossvägen kan utformas som en bro över väg 155, och 
den andra norr om golfbanan som tunnel eller som bro.  

Naturreservat
Avsikten är att ett kommunalt naturreservat ska bildas över delar av grönområ-
det. Naturreservatet har bl a till syfte att förutom att skydda Natura 2000- om-
rådena, ska det också göra området mer tillgängligt för allmänheten. En följd 
av detta blir då att kommunen måste tillskapa förbindelser över väg 155 för att 
förbättra tillgängligheten.  

Bildande av naturreservat innebär också att en tydlig avgränsning mellan om-
råden tillgängliga för allmänheten och områden med begränsad tillgänglighet 
kan göras. Vad som kan tillåtas i området samt vem som ansvarar för skötsel 
och underhåll kan också regleras i naturreservatets föreskrifter. Skyltar, infor-
mationstavlor och eventuella stängsel ger besökarna vägledning, kunskap och 
förståelse för områdets speciella kvaliteter och vilka restriktioner som gäller.

Flera intressen - utökat användningssätt
Dåvarande stadsdelsnämnden Västra Hisingen har tillsammans med GHAB 
gjort successiva förbättringar i syfte att öka kunskaperna för boende och besö-
kare till området. En vandringsslinga med utsiktsplatser och informationstavlor 
samt en liten skrift ”Välkomna till Torslandaviken” som ger de besökande värde-
full kunskap finns tillgänglig. 

Två fågeltorn finns utefter vägen, och det ordnas regelbundna skådarvand-
ringar runt viken. Det är inte enbart fågelskådare som har intressen i naturområ-
det. Bland annat finns en förening som tar tillvara minnet och resterna av gamla 
Torslanda flygplats, av vilken man ser tydliga spår genom delar av en landnings-
bana, en brygga för sjöflygplan och stenmurar. Det gamla flygledartornet syns i 
sitt höga läge nordväst om planområdet. 

Att tillgängligheten måste öka innebär inte att det är fritt för vem som helst 
att vistas överallt. Det är t ex inte lämpligt att särskilt utveckla området för barn. 
Eftersom det finns så många farliga verksamheter bör barns besök i området 
alltid ske tillsammans med vuxna. Vistelsen måste ske på områdets villkor och 
riskerna och naturvärdena beaktas. 

Slutsatser

Tillgängligheten till området måste 
öka. Det ska ske på områdets villkor.

Avgränsning av tillgängliga områden 
bör göras. Riskerna måste beaktas.

Olika intressen måste samsas. Intresse-
na måste anpassas till områdets förut-
sättningar. Området är inte lämpligt att 
utveckla till lekplats.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER

Utgångspunkter 
Beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna är mycket kortfattad i denna 
översiktsplan och inriktad dels på ett övergripande resonemang om de sam-
hällsekonomiska konsekvenserna av om Göteborgs Hamn inte kan fortsätta att 
utvecklas som hamn, dels på de kommunalekonomiska konsekvenserna av de 
förslag som ställs i planen. 

Göteborgs hamn ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
Västra Arendal med Risholmen är det sista området i Ytterhamnsområdet som 
kan byggas ut för hamn. Även om Göteborgs hamn är liten i ett europeiskt per-
spektiv, är hamnen störst i Norden och har stor betydelse för landet, för regionen 
och för Göteborg. Göteborg som hamnstad har en lång tradition. Allteftersom 
befintliga hamnområden innanför Älvsborgsbron omvandlas till områden för 
bostäder och kontor, minskas tillgängligt utrymme för hamnen att expandera. 

Återstående möjligheter för hamnutbyggnad måste därför planeras väl och 
tas tillvara på ett för framtiden hållbart sätt. Oavsett vilket innehåll hamnen på 
Risholmen får i framtiden, när efterfrågan på fossila bränslen upphör, måste det 
långsiktiga behovet av hamn och möjligheterna att utveckla Göteborgs hamn 
tillgodoses. Detta betonas i denna översiktsplan.

Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs Stad, och ingår i koncernen   
Göteborgs Stadshus AB. Enligt ägardirektivet för hamnen som fastställs av kom-
munfullmäktige ska ”Hamnen utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter 
i Skandinavien och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning 
och hållbar utveckling i Göteborg. Göteborgs Hamn AB ska ha en ledande roll i 
utvecklingen av Göteborgsregionen som ett nationellt logistiskt centrum.”

Vidare ska ”Hamnens roll som ledande export- och importhamn stärkas. Bo-
laget ska ur ett långsiktigt perspektiv förvalta och utveckla mark- och vattenområden 
för hamnverksamhetens eget behov. Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet 
och uthållighet i linje med den internationella utvecklingen av hamnverksam-
het.”

Konsekvenserna för Göteborg och regionen om hamnen inte längre kan ut-
vecklas blir att GHAB inte kan möta framtida ökad och förändrad efterfrågan 
på transporter till sjöss. Hamnverksamheten bidrar med många arbetstillfällen 
och förutom att dessa minskar, finns också risken att staden så småningom mis-
ter sin betydelse som sjöfartsstad. 
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Kommunalekonomiska konsekvenser
Utbyggnad av hamn
I samband med att Göteborgs Hamn AB ansökte om tillstånd för att bygga 
energihamn med västlänksmassor gjordes översiktliga kalkyler över kostnaderna 
för en sådan utbyggnad. Det är inte aktuellt med en snar utbyggnad av hamnen 
på Risholmen. GHAB är helt självfinansierat, och har inget ekonomiskt stöd 
från ägaren Göteborgs Stad. Hur finansieringen av ett genomförande av över-
siktsplanens förslag ska gå till och hur detta eventuellt kan påverka kommunens 
ekonomi konsekvensbedöms inte i denna översiktsplan. 

Andra kostnader i samband med genomförandet är sådana som kan komma 
att uppstå vid markförvärv och fastighetsregleringar, eftersom GHAB inte är 
ägare till all den mark där förändringar föreslås i planen.

Bildande av naturreservat
Avsikten är att översiktsplanen ska följas upp med bildande av ett kommunalt 
naturreservat. Kostnader förknippade med ett sådant bildande åligger i första 
hand kommunen. Den största kostnaden i samband med bildandet bedöms var 
att göra området tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter och att överbrygga 
den barriär som väg 155 utgör. Trots den uppenbara bristen på förbindelser över 
vägen, har någon sådan inte utförts i samband med ombyggnaden av väg 155. 
Finansieringen av en eller två förbindelser kommer att bli en förhandlingsfråga 
mellan kommunen och Trafikverket.

Länsstyrelsen har ansvaret för skötsel och tillsyn över de delar av Torsviken 
som utgör Natura 2000- område. GHAB sköter de markområden som är i ham-
nens ägo. I samband med att naturreservat bildas kommer kostnader för skötsel, 
underhåll och förbättringsåtgärder att regleras mellan kommunen, GHAB och 
länsstyrelsen. 
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GENOMFÖRANDE

Genomförande på kort sikt
På kort sikt när Risholmenhamnen nyttjas som energihamn kommer angöring 
att ske via den befintliga Hjärtholmsvägen. Trafiken kommer i huvudsak bestå 
av trafik för tillsyn, drift och underhåll. Bedömningen är att då en energihamn 
inte genererar mycket trafik, kommer det inte krävas omfattande ombyggnad av 
vägen vilket innebär små investeringar i ny infrastruktur. 

Risholmenhamnen avses successivt byggas ut med muddermassor från ham-
nens återkommande underhållsmuddringar, vilket innebär att GHAB kan styra 
tidplanen för genomförandet. 

Under arbetet med utställningshandlingen har en fråga från kommunen till 
GHAB ställts om det går att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Aren-
dalshamnen. Frågan har utretts och slutsatsen är att om rimliga och erforderliga 
restriktioner kan fastställas för att minska riskerna, kan kombinationen energi-
hamn och färjeterminal vara möjlig. Kostnader och konsekvenser av såväl ovan 
nämnda restriktioner som transporter på landsidan måste utredas vidare, i sam-
band med ny detaljplan och i kommande tillståndsansökan. 

För att kunna anlägga ny energihamn på Risholmen och hamn för färjetrafik 
bedöms de övergripande genomförandefrågorna huvudsakligen bestå av att till-
skapa erforderlig rådighet över mark- och vattenområden för att kunna anlägga 
hamn och färjeterminal. Angöringen till färjeterminalen på landsidan behöver 
utredas vidare. 

Genomförande på lång sikt (2045+)
Om Risholmenhamnen på lång sikt (utredningsområde) får ett annat använd-
ningsområde med stort transportbehov, behöver andra lösningar för transpor-
terna väljas. Förslaget är att Risholmen då kan transportförsörjas med väg och 
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Utställt förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Västra Arendal och Torsviken i Göteborgs kommun

Handlingar daterade april 2020

Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen 

(PBL, i dess lydelse före 2020-04-01). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning 

om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i 

ett senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB 

inte följs,

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 

eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas till 

planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det 

anmärkas i översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat 

synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan från berörda myndigheter. 

Yttranden över planförslaget har inkommit från Trafikverket, Sjöfartsverket, 

Statens geotekniska institut och Försvarsmakten. Yttrandena har skickat direkt till 

kommunen från nämnda myndigheter.
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Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till fördjupad 

översiktsplan. Sedan samrådet har förslaget förtydligats och kommunen har tagit 

ställning till att det i första hand är aktuellt med en energihamn vid Risholmen. 

Vidare har kommunen tagit ställning för vilket väg- och järnvägsalternativ som 

anses mest lämpligt att gå vidare med på lång sikt om området skulle få andra 

hamnfunktioner eller byggas ut. Sedan samrådet har även nya anspråk, så som en 

färjeterminal i området, tillkommit.

Länsstyrelsen ställer sig bakom den övergripande inriktningen om att prioritera en 

utbyggnad av energihamn vid Risholmen. Anspråket har förtydligats och den 

fördjupade översiktsplanen visar att detta är en rimlig plats för hamnen att 

prioritera en framtida utbyggnad. Men detta sagt innebär lokaliseringen stora 

utmaningar på grund av sin miljöpåverkan. I området finns befintliga natur- och 

kulturvärden som påverkas negativ av utbygganden. Konflikterna mellan dessa 

intressen är inte helt avgjorda i denna handling och får till stor del hanteras i 

kommande planerings- och tillståndsprocesser. 

Länsstyrelsen bedömer att det fortsatt finns risk för skada på Torsvikens Natura 

2000-område. Denna konflikt kommer behöva lösas genom tillståndsprövning 

enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (MB) inför ändrad markanvändning.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget medför en risk för påtaglig skada på 

riksintresse för kulturmiljö, Nya Älvsborg. 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget kan medverka till att miljökvalitetsnormerna 

enligt 5 kap. MB inte följs. Länsstyrelsen anser fortsatt att förslagets påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för luft behöver utredas. Vidare behöver bedömd påverkan 

på berörd vattenförekomst Rivö fjord Nord fördjupas. Det behöver klargöras hur 

vattenförekomsten klarar miljökvalitetsnormerna idag och vilket utrymme det finns 

för ytterligare påverkan från befintliga och tillkommande verksamheter och 

anläggningar.

När det gäller möjligheten att utveckla en färjeterminal i området söder om 

Arendals allé anser Länsstyrelsen att riskerna inte är tillräckligt klarlagda. 

Länsstyrelsen kan inte på befintligt underlag se detta som en lämplig 

markanvändning. Detta innebär att utifrån nu kända förutsättningar kan 

Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att medföra sådan 

negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 

anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Hantering av översvämning till följd av havsnivåhöjning behöver förtydligas och 

översvämning till följd av skyfall behöver hanteras. 
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Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Natura 2000 (4 kap. 8 § MB)
Påverkan på Torsvikens Natura 2000-område (SE0520055) har varit en av de större 

knäckfrågorna i området sedan den fördjupade översiktsplanen för 

Ytterhamnsområdet togs fram. Sedan samrådet har hamnanspråket avgränsats till 

en energihamn och ställning har tagits för att en bro över Arendalsviken är det väg- 

och järnvägsalternativ som, om behovet skulle uppstå på lång sikt, är lämpligast att 

gå vidare med. Detta var det alternativ som Länsstyrelsen förordade i samrådet 

även om inte heller detta alternativ är utan risk för negativ påverkan på Natura 

2000-området.

Trots ökad tydlighet i ställningstaganden gällande markanvändningen anser 

Länsstyrelsen att det finns risk att den föreslagna markanvändningen kan innebära 

påverkan på Torsvikens Natura 2000-område. Risk för skada på Natura 2000-

området kan därmed inte uteslutas. Även om en energihamn inte förväntas bidra 

med ytterligare trafik i området så kan även en marginell ökning av buller i 

området ha påverkan på populationstätheten hos fåglarna. Utfyllnaden i 

Arendalsviken, ny väg- och järnvägsbro samt bullerpåverkan i Arendelsviken 

behöver hanteras då detta område har en viktig funktion vintertid1 för de utpekade 

fåglarna i Natura 2000-området.

Länsstyrelsen bedömer att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB kommer behöva sökas 

inför ändrad markanvändning. Det innebär att kommande detaljplaner och 

miljötillstånd behöver samordnas med en Natura 2000-prövning. 

Påverkan på lång sikt
En eventuell fortsatt utbyggnad inom Utredningsområde hamn åt norr och/eller 

söder kommer få ytterligare påverkan på Natura 2000-området. Avvägningar i 

denna fråga får göras i kommande planeringsprocesser.

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Sedan samrådet genomfördes har ett gediget kulturmiljöunderlag tagits fram och 

arbetats in i utställningshandlingen. I underlaget beskrivs riksintresse för 

kulturmiljö Nya Älvsborg och dess kulturhistoriska värde utförligt. 

Handlingen beskriver hur den planerade hamnutbyggnaden öster om Risholmen 

riskerar att medföra betydande miljöpåverkan och att påverkan på riksintresset kan 

bli betydande. Påverkan sker visuellt och genom intrång i det omgivande 

naturlandskapet. Den visuella påverkan på landskapsbilden består dels av 

utfyllnaden av vattenområdet öster om Risholmen, dels av de volymer som uppstår 

1 I Mark- och miljööverdomstolen dom, M 10231-13, konstaterats att befintliga bullernivåer i 

Torsvikens Natura 2000-området ligger redan i dag på nivåer där påverkan på populationstäthet hos 

fåglar har påvisats. Domstolen läggen även vikt vid Arendalsvikens funktion för Natura 2000-

området och påverkan på fåglarna när de uppehåller sig i detta område behöver utredas lika väl som 

påverkan på fåglarna när de befinner sig inom Natura 2000-området
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med kranar, cisterner och andra anläggningar som krävs för verksamheten, såväl på 

befintlig yta på Risholmen som på den utbyggda hamndelen. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att en ny hamnanläggning öster om Risholmen 

med stor sannolikhet kommer att leda till att de kulturhistoriska sammanhangen 

kring Nya Älvsborg försvagas. Riksintressets uttryck – försvarsanläggningen, 

siluetten av murar och borggårdsbyggnader samt den fria sikten och de närbelägna 

Aspholmarna - är helt beroende av att kunna sättas in i en större naturgeografisk 

kontext. 

Länsstyrelsen slutsats är att exploateringen förväntas medföra risk för påtaglig 

skada på riksintresse Nya Älvsborg. En fortsatt utveckling av den moderna 

industrihamnen är visserligen en del av Göteborgs nutida identitet, men 

hamnutbyggnaden sker i det här fallet på bekostnad av riksintresset för 

kulturmiljövården.

Resonemanget i handlingen kan tolkas som att kommunen sätter hamnens 

utveckling och utbyggnad framför bevarandet och utvecklandet av riksintresset för 

kulturmiljö. Eftersom denna avvägning inte görs fullt ut i handlingen får den 

slutgiltiga avvägningen mellan de två riksintressena göras i kommande 

detaljplaner. 

Påverkan på lång sikt
Vid en eventuell fortsatt utbyggnad inom Utredningsområde hamn åt norr och/eller 

söder där såväl fria vattenytor som Knippelholmarna inkluderas ser Länsstyrelsen 

risk för ytterligare skada på det landskapsrum som riksintresset fordrar. 

Avvägningar i denna fråga för göras i kommande planeringsprocesser.  

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen anser att förslaget i stort tillgodoser riksintresse för kommunikation.

Trafikverket ifrågasätter bedömningen om att biltrafiken inte kommer att öka med 

ny färjeterminal för persontrafik i området. Länsstyrelsen delar bedömningen att en 

färjeterminals påverkan på trafiken inte är tillräckligt beskriven och anser att 

Trafikverkets synpunkter i denna fråga måste beaktas2. 

En färjeterminal i området kräver ur risksynpunkt ett antal restriktioner för 

passager för fartyg och krav på avbruten lastning och lossning. Trafikverket gör 

bedömningen att det inte skadar riksintresset hamn eftersom båda verksamheterna 

går under användningen hamn, men konstatera att det kommer att påverka 

verksamheten. Trafikverket vill poängtera att inga skyddsåtgärder får påverka 

farleden. Länsstyrelsen gör ur riksintressesynpunkt ingen annan bedömning. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)
En mer korrekt beskrivning av riksintresse för totalförsvaret är ”Totalförsvarets 

militära del, 3 kap 9§ MB” då det inte bara handlar om bullerpåverkat område. 

Försvarsmaktens synpunkter på hur riksintresset beskrivs bör beaktas3. 

2 Trafikverkets yttrande daterat 2020-10-05
3 Försvarsmaktens yttrande daterat 2020-10-06
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Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att 

miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB inte följs.

Luft
Länsstyrelsen står fast vid den bedömning som gjordes i samrådet att 

hamnverksamheten med sjöfart, arbetsmaskiner och de transporter som 

verksamheten genererar ger upphov till utsläpp till luft av bland annat kväveoxider, 

partiklar och koldioxid. Hanteringen av bränsleråvara och produkter genererar 

utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar. Det behöver beskrivas i vilken 

omfattning den planerade utbyggnaden av hamnen genererar fler fartygstransporter 

och vidare fler vägtransporter samt hur detta påverkar utsläppen till luft.

Lagstiftningen för miljökvalitetsnormerna behöver inte tillämpas på arbetsplatser 

dit allmänheten inte har tillträde men i det fall det anläggs en färjeterminal på 

platsen ges allmänheten tillträde och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormer. 

Det behöver därför också bedömas hur miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls där 

resenärerna vistas. 

Som stöd för bedömning att verksamheten genererar utsläpp till luft utgår 

Länsstyrelsen bland annat från Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram för 

kvävedioxid4 och de underlagsberäkningar5 som Göteborgs stads miljöförvaltning 

bidrog med. Sjöfartens bidrag till halterna på platser där människor vistas 

beräknades inte vara lika stort som vägtrafikens, men bedömdes ändå ha en tydlig 

påverkan på halterna närmast älven där bostäder finns och planeras. Hamnens 

verksamhet på land beräknades också bidra till de förhöjda halterna av 

kvävedioxid. Göteborgs stad har den högsta urbana bakgrundshalten av 

kvävedioxid av alla svenska städer. Till den höga bakgrundshalten bidrar samtliga 

utsläpp i staden och här spelar även utsläppen från sjöfarten, inklusive utsläpp från 

arbetsmaskiner och lastbilstransporter som verksamheten i hamnen genererar en 

viktig roll.

Miljöförvaltningens webb-karta visar på höga halter av kvävedioxid över nivån för 

miljökvalitetsnormen. Beräkningarna visar att utsläppen i hamnen är mycket stora. 

I det fall det finns reviderade beräkningar och mätningar för luftkvaliteten är det 

värdefullt om dessa presenteras i handlingen. 

Påverkan på lång sikt
Vid en framtida utökning av hamnverksamheten och dess infrastrukturbehov 

behöver påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft utredas vidare.  

Vatten
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kan medverka till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten i berörd vattenförekomst inte följs.

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inte har kompletterats på ett fullständigt 

sätt utifrån de synpunkter som lämnades i samrådsyttrandet. Där påpekade 

4 Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram för kvävedioxid 
5 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen. Beräkningar av källbidrag och minskningsscenarier för 

kvävedioxid i Göteborgsregionen - Underlag för åtgärdsprogrammet för kvävedioxid  i 

Göteborgsregionen. Utredningsrapport 2016:8. (Bilaga 5 i Åtgärdsprogrammet)
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med kranar, cisterner och andra anläggningar som krävs för verksamheten, såväl på 

befintlig yta på Risholmen som på den utbyggda hamndelen. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att en ny hamnanläggning öster om Risholmen 

med stor sannolikhet kommer att leda till att de kulturhistoriska sammanhangen 

kring Nya Älvsborg försvagas. Riksintressets uttryck – försvarsanläggningen, 

siluetten av murar och borggårdsbyggnader samt den fria sikten och de närbelägna 

Aspholmarna - är helt beroende av att kunna sättas in i en större naturgeografisk 

kontext. 

Länsstyrelsen slutsats är att exploateringen förväntas medföra risk för påtaglig 

skada på riksintresse Nya Älvsborg. En fortsatt utveckling av den moderna 

industrihamnen är visserligen en del av Göteborgs nutida identitet, men 

hamnutbyggnaden sker i det här fallet på bekostnad av riksintresset för 

kulturmiljövården.

Resonemanget i handlingen kan tolkas som att kommunen sätter hamnens 

utveckling och utbyggnad framför bevarandet och utvecklandet av riksintresset för 

kulturmiljö. Eftersom denna avvägning inte görs fullt ut i handlingen får den 

slutgiltiga avvägningen mellan de två riksintressena göras i kommande 

detaljplaner. 

Påverkan på lång sikt
Vid en eventuell fortsatt utbyggnad inom Utredningsområde hamn åt norr och/eller 

söder där såväl fria vattenytor som Knippelholmarna inkluderas ser Länsstyrelsen 

risk för ytterligare skada på det landskapsrum som riksintresset fordrar. 

Avvägningar i denna fråga för göras i kommande planeringsprocesser.  

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen anser att förslaget i stort tillgodoser riksintresse för kommunikation.

Trafikverket ifrågasätter bedömningen om att biltrafiken inte kommer att öka med 

ny färjeterminal för persontrafik i området. Länsstyrelsen delar bedömningen att en 

färjeterminals påverkan på trafiken inte är tillräckligt beskriven och anser att 

Trafikverkets synpunkter i denna fråga måste beaktas2. 

En färjeterminal i området kräver ur risksynpunkt ett antal restriktioner för 

passager för fartyg och krav på avbruten lastning och lossning. Trafikverket gör 

bedömningen att det inte skadar riksintresset hamn eftersom båda verksamheterna 

går under användningen hamn, men konstatera att det kommer att påverka 

verksamheten. Trafikverket vill poängtera att inga skyddsåtgärder får påverka 

farleden. Länsstyrelsen gör ur riksintressesynpunkt ingen annan bedömning. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)
En mer korrekt beskrivning av riksintresse för totalförsvaret är ”Totalförsvarets 

militära del, 3 kap 9§ MB” då det inte bara handlar om bullerpåverkat område. 

Försvarsmaktens synpunkter på hur riksintresset beskrivs bör beaktas3. 

2 Trafikverkets yttrande daterat 2020-10-05
3 Försvarsmaktens yttrande daterat 2020-10-06
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Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att 

miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB inte följs.

Luft
Länsstyrelsen står fast vid den bedömning som gjordes i samrådet att 

hamnverksamheten med sjöfart, arbetsmaskiner och de transporter som 

verksamheten genererar ger upphov till utsläpp till luft av bland annat kväveoxider, 

partiklar och koldioxid. Hanteringen av bränsleråvara och produkter genererar 

utsläpp till luft av flyktiga organiska föreningar. Det behöver beskrivas i vilken 

omfattning den planerade utbyggnaden av hamnen genererar fler fartygstransporter 

och vidare fler vägtransporter samt hur detta påverkar utsläppen till luft.

Lagstiftningen för miljökvalitetsnormerna behöver inte tillämpas på arbetsplatser 

dit allmänheten inte har tillträde men i det fall det anläggs en färjeterminal på 

platsen ges allmänheten tillträde och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormer. 

Det behöver därför också bedömas hur miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls där 

resenärerna vistas. 

Som stöd för bedömning att verksamheten genererar utsläpp till luft utgår 

Länsstyrelsen bland annat från Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram för 

kvävedioxid4 och de underlagsberäkningar5 som Göteborgs stads miljöförvaltning 

bidrog med. Sjöfartens bidrag till halterna på platser där människor vistas 

beräknades inte vara lika stort som vägtrafikens, men bedömdes ändå ha en tydlig 

påverkan på halterna närmast älven där bostäder finns och planeras. Hamnens 

verksamhet på land beräknades också bidra till de förhöjda halterna av 

kvävedioxid. Göteborgs stad har den högsta urbana bakgrundshalten av 

kvävedioxid av alla svenska städer. Till den höga bakgrundshalten bidrar samtliga 

utsläpp i staden och här spelar även utsläppen från sjöfarten, inklusive utsläpp från 

arbetsmaskiner och lastbilstransporter som verksamheten i hamnen genererar en 

viktig roll.

Miljöförvaltningens webb-karta visar på höga halter av kvävedioxid över nivån för 

miljökvalitetsnormen. Beräkningarna visar att utsläppen i hamnen är mycket stora. 

I det fall det finns reviderade beräkningar och mätningar för luftkvaliteten är det 

värdefullt om dessa presenteras i handlingen. 

Påverkan på lång sikt
Vid en framtida utökning av hamnverksamheten och dess infrastrukturbehov 

behöver påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft utredas vidare.  

Vatten
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kan medverka till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten i berörd vattenförekomst inte följs.

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inte har kompletterats på ett fullständigt 

sätt utifrån de synpunkter som lämnades i samrådsyttrandet. Där påpekade 

4 Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram för kvävedioxid 
5 Göteborgs Stad Miljöförvaltningen. Beräkningar av källbidrag och minskningsscenarier för 

kvävedioxid i Göteborgsregionen - Underlag för åtgärdsprogrammet för kvävedioxid  i 

Göteborgsregionen. Utredningsrapport 2016:8. (Bilaga 5 i Åtgärdsprogrammet)
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Länsstyrelsen att det behövdes en utredning som behandlade vattenförekomstens 

gällande status, hänsyn till icke-försämringskravet, hur mycket ålgräs som 

beräknas påverkas/försvinna och uppskattning av kvarvarande ålgräs i 

vattenförekomsten, samt påverkan på kemisk status. I utställningshandlingarna är 

inte vattenförekomstens gällande status helt beskriven, icke-försämringskravet är 

inte kommenterat, information och bedömningar saknas i beskrivningen av 

förekomst av och påverkan på ålgräs och påverkan på den kemiska statusen 

behandlas bara övergripande. 

Planens förhållande till miljökvalitetsnormen för ekologisk status
Med anledning av riksintresset för hamnverksamhet har miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten Rivö fjord Nord satts till Måttlig ekologisk status 2027. Vid 

klassningen av den ekologiska statusen i en vattenförekomst klassas ett antal 

kvalitetsfaktorer bland annat biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

Även på kvalitetsfaktornivå har kvalitetskravet för vattenförekomsten fastställts till 

det lägre Måttlig ekologisk status år 2027 för de hydromorfologiska parametrar 

som kan kopplas direkt till hamnverksamhetens fysiska påverkan. I 

utställningshandlingen framgår följande: ”Kvalitetskravet för vattenförekomsten 
Rivö Fjord har fastställts till ”Måttlig ekologisk status” för de kvalitetsfaktorer 
som kan kopplas direkt till hamnverksamheten. Det innebär att statusen inte måste 
förbättras i förhållande till dagens situation.” Den sista meningen stämmer inte 

eftersom de flesta av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och parametrarna 

idag är klassade till Dålig status och kravet är att de ska uppnå Måttlig status till 

2027. Dessutom ska övriga kvalitetsfaktorer och parametrar uppnå God status, 

vilket alla inte gör idag.

Hamnverksamheten får inte försvåra möjligheten för ovan nämnda kvalitetsfaktorer 

och parametrar att uppnå kraven. Vidare får inte värdet för sådana kvalitetsfaktorer 

eller parametrar som är klassade till Dålig status försämras ytterligare, enligt det så 

kallade icke-försämringskravet. Påverkan på de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna kan få konsekvenser för de biologiska kvalitetsfaktorerna, vilka 

i sin tur är styrande för den övergripande ekologiska statusen. Handlingen saknar 

en bedömning av hur planerad utbyggnad förhåller sig till detta. Länsstyrelsen 

anser att det finns en risk att den planerad utbyggnad försämrar möjligheterna att 

nå målen för flera av kvalitetsfaktorerna. 

Ålgräs ingår i en av de biologiska kvalitetsfaktorerna i vattenförekomsten.  

Göteborgs Hamn har år 2014 låtit göra en bottenkartering i området för 

hamnutbyggnaden som kartlägger ålgräsförekomst och andra vattenlevande arter. I 

karteringen konstateras att det finns ålgräs i hamnområdet. I samrådsyttrandet 

efterfrågades en uppskattning av kvarvarande ålgräs i vattenförekomsten, men den 

bottenkartering som redogörs för i utställningshandlingen omfattar bara 

Risholmsviken och Arendalsviken. 

I handlingarna finns ingen ingående bedömning av hur mycket ålgräs som beräknas 

påverkas eller försvinna av planerade utbyggnader. Enligt Länsstyrelsen är det 

sannolikt att utbyggnaden kommer att påverka ålgräs negativt i någon omfattning 

och därmed påverka den aktuella kvalitetsfaktorn. Även om det går att undvika 

direkt skada på ålgräset vid utbyggnaden så finns det risk för att ändrade 

förhållanden indirekt kan innebära påverkan på ålgräsförekomsterna. Inför 

kommande tillståndsprövningar kommer det behöva utredas i djupare detalj 
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påverkan på miljökvalitetsnormerna och påverkan på de marinbiologiska 

förhållandena, där ålgräset är en mycket viktig ingående art.

Planens förhållande till miljökvalitetsnormen för kemisk status
Den kemiska statusen för Rivö fjord Nord har i nuläget klassats till Uppnår ej god. 

Miljökvalitetsnormen är att det ska råda God kemisk ytvattenstatus. Hur 

planförslaget påverkar den kemiska statusen behandlas endast kortfattat i 

underlaget. 

Påverkan på vattenförekomsten idag och på sikt från planerad utfyllnad, övriga 

planerade anläggningar och markanvändning måste utredas och klargöras för att en 

samlad bedömning av den totala påverkan från området ska kunna göras. Det 

behöver framgå hur vattenförekomsten klarar miljökvalitetsnormerna idag och 

vilket utrymme det finns för ytterligare tillskott från befintliga och kommande 

verksamheter och anläggningar utifrån läckagesynpunkt både på kort och på lång 

sikt. 

Den planerade utfyllnaden av hamn vid Risholmen föreslås göras med 

muddermassor. Muddermassorna kan innehålla förhöjda halter av bland annat TBT 

och antracen vilka är ämnen som ingår i klassningen av vattenförekomstens 

kemiska status. Antracen är styrande för vattenförekomstens kemiska status och är 

i dagsläget klassad som Uppnår ej god och får därför inte försämras. Planen 

innefattar inte någon bedömning av masshanteringens potentiella inverkan på 

miljökvalitetsnormen eller hur denna ska hanteras. En viktig fråga vid framtida 

exploatering blir hur man ska säkerställa stabilisering av massorna samt rening av 

ämnen på ett sätt som lever upp till miljökvalitetsnormernas krav. 

Det finns risk för ytterligare påverkan på vattenmiljön när sjötrafiken ökar, främst i 

form av uppgrumling av sediment och diffusa läckage av bland annat PAH:er 

(antracen m.m.) och TBT. Påverkan från TBT i bottensediment samt en ökad 

fartygstrafik lyfts i planen men det redogörs inte för hur påverkan ska bedömas 

eller hanteras.

Mot ovanstående bakgrund kan det inte uteslutas att planerad exploatering kommer 

att försvåra uppnåendet av miljökvalitetsnormen för kemisk status. 

Påverkan på lång sikt
En exploatering av Utredningsområde hamn kommer innebära mer omfattande 

påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Avvägningar i denna fråga för 

göras i kommande planeringsprocesser.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås 

i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller 

risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede 

kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. 

Olycksrisker
Länsstyrelsen kan på befintligt underlag ur risksynpunkt inte se att det är lämpligt 

att utveckla en färjeterminal söder om Arendals allé. Länsstyrelsen anser att 

riskanalysen är alltför inriktad på några få utvalda och specifika olyckshändelser. 
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Länsstyrelsen att det behövdes en utredning som behandlade vattenförekomstens 

gällande status, hänsyn till icke-försämringskravet, hur mycket ålgräs som 

beräknas påverkas/försvinna och uppskattning av kvarvarande ålgräs i 

vattenförekomsten, samt påverkan på kemisk status. I utställningshandlingarna är 

inte vattenförekomstens gällande status helt beskriven, icke-försämringskravet är 

inte kommenterat, information och bedömningar saknas i beskrivningen av 

förekomst av och påverkan på ålgräs och påverkan på den kemiska statusen 

behandlas bara övergripande. 

Planens förhållande till miljökvalitetsnormen för ekologisk status
Med anledning av riksintresset för hamnverksamhet har miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten Rivö fjord Nord satts till Måttlig ekologisk status 2027. Vid 

klassningen av den ekologiska statusen i en vattenförekomst klassas ett antal 

kvalitetsfaktorer bland annat biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 

Även på kvalitetsfaktornivå har kvalitetskravet för vattenförekomsten fastställts till 

det lägre Måttlig ekologisk status år 2027 för de hydromorfologiska parametrar 

som kan kopplas direkt till hamnverksamhetens fysiska påverkan. I 

utställningshandlingen framgår följande: ”Kvalitetskravet för vattenförekomsten 
Rivö Fjord har fastställts till ”Måttlig ekologisk status” för de kvalitetsfaktorer 
som kan kopplas direkt till hamnverksamheten. Det innebär att statusen inte måste 
förbättras i förhållande till dagens situation.” Den sista meningen stämmer inte 

eftersom de flesta av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna och parametrarna 

idag är klassade till Dålig status och kravet är att de ska uppnå Måttlig status till 

2027. Dessutom ska övriga kvalitetsfaktorer och parametrar uppnå God status, 

vilket alla inte gör idag.

Hamnverksamheten får inte försvåra möjligheten för ovan nämnda kvalitetsfaktorer 

och parametrar att uppnå kraven. Vidare får inte värdet för sådana kvalitetsfaktorer 

eller parametrar som är klassade till Dålig status försämras ytterligare, enligt det så 

kallade icke-försämringskravet. Påverkan på de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna kan få konsekvenser för de biologiska kvalitetsfaktorerna, vilka 

i sin tur är styrande för den övergripande ekologiska statusen. Handlingen saknar 

en bedömning av hur planerad utbyggnad förhåller sig till detta. Länsstyrelsen 

anser att det finns en risk att den planerad utbyggnad försämrar möjligheterna att 

nå målen för flera av kvalitetsfaktorerna. 

Ålgräs ingår i en av de biologiska kvalitetsfaktorerna i vattenförekomsten.  

Göteborgs Hamn har år 2014 låtit göra en bottenkartering i området för 

hamnutbyggnaden som kartlägger ålgräsförekomst och andra vattenlevande arter. I 

karteringen konstateras att det finns ålgräs i hamnområdet. I samrådsyttrandet 

efterfrågades en uppskattning av kvarvarande ålgräs i vattenförekomsten, men den 

bottenkartering som redogörs för i utställningshandlingen omfattar bara 

Risholmsviken och Arendalsviken. 

I handlingarna finns ingen ingående bedömning av hur mycket ålgräs som beräknas 

påverkas eller försvinna av planerade utbyggnader. Enligt Länsstyrelsen är det 

sannolikt att utbyggnaden kommer att påverka ålgräs negativt i någon omfattning 

och därmed påverka den aktuella kvalitetsfaktorn. Även om det går att undvika 

direkt skada på ålgräset vid utbyggnaden så finns det risk för att ändrade 

förhållanden indirekt kan innebära påverkan på ålgräsförekomsterna. Inför 

kommande tillståndsprövningar kommer det behöva utredas i djupare detalj 

Yttrande
 

Diarienummer SidaLänsstyrelsen
Västra Götaland 2020-10-20

 
401-38311-2020
 

7(10)

påverkan på miljökvalitetsnormerna och påverkan på de marinbiologiska 

förhållandena, där ålgräset är en mycket viktig ingående art.

Planens förhållande till miljökvalitetsnormen för kemisk status
Den kemiska statusen för Rivö fjord Nord har i nuläget klassats till Uppnår ej god. 

Miljökvalitetsnormen är att det ska råda God kemisk ytvattenstatus. Hur 

planförslaget påverkar den kemiska statusen behandlas endast kortfattat i 

underlaget. 

Påverkan på vattenförekomsten idag och på sikt från planerad utfyllnad, övriga 

planerade anläggningar och markanvändning måste utredas och klargöras för att en 

samlad bedömning av den totala påverkan från området ska kunna göras. Det 

behöver framgå hur vattenförekomsten klarar miljökvalitetsnormerna idag och 

vilket utrymme det finns för ytterligare tillskott från befintliga och kommande 

verksamheter och anläggningar utifrån läckagesynpunkt både på kort och på lång 

sikt. 

Den planerade utfyllnaden av hamn vid Risholmen föreslås göras med 

muddermassor. Muddermassorna kan innehålla förhöjda halter av bland annat TBT 

och antracen vilka är ämnen som ingår i klassningen av vattenförekomstens 

kemiska status. Antracen är styrande för vattenförekomstens kemiska status och är 

i dagsläget klassad som Uppnår ej god och får därför inte försämras. Planen 

innefattar inte någon bedömning av masshanteringens potentiella inverkan på 

miljökvalitetsnormen eller hur denna ska hanteras. En viktig fråga vid framtida 

exploatering blir hur man ska säkerställa stabilisering av massorna samt rening av 

ämnen på ett sätt som lever upp till miljökvalitetsnormernas krav. 

Det finns risk för ytterligare påverkan på vattenmiljön när sjötrafiken ökar, främst i 

form av uppgrumling av sediment och diffusa läckage av bland annat PAH:er 

(antracen m.m.) och TBT. Påverkan från TBT i bottensediment samt en ökad 

fartygstrafik lyfts i planen men det redogörs inte för hur påverkan ska bedömas 

eller hanteras.

Mot ovanstående bakgrund kan det inte uteslutas att planerad exploatering kommer 

att försvåra uppnåendet av miljökvalitetsnormen för kemisk status. 

Påverkan på lång sikt
En exploatering av Utredningsområde hamn kommer innebära mer omfattande 

påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Avvägningar i denna fråga för 

göras i kommande planeringsprocesser.
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Detta innebär att det saknas den helhetsbild av risk samt den robusthet mot det 

oförutsedda som kommande planering måsta ta hänsyn till.

Lämpligheten i att leda in allmänheten till ett område med en mycket hög riskbild, 

från bland annat flertalet sevesoverksamheter, behöver få ett större fokus och 

belysas ur ett helhetsperspektiv. Förutom olycksrisken för framtida resenärer, bör 

det analyseras om allmänhetens ökade närvaro i området i sig kan leda till ett ökat 

säkerhetshot eller nya risker. Det behöver också framgå om de säkerhetszoner som 

krävs då oljefartygen ska vända uppfylls vid anläggandet av en färjeterminal.

Den riskanalys som presenteras är deterministisk (konsekvensbaserad) vilket 

innebär att för en utvald olyckshändelse beräknas konsekvenserna och en 

diskussion förs kring risknivå och åtgärder. En deterministisk analys bör vara 

konservativ och utgå från värsta tänkbara utfall. Det kan dock på flera punkter 

ifrågasättas hur konservativ utförd denna analys är. Det finns flera osäkra 

antaganden som inte nödvändigtvis är på säkra sidan och det finns scenarier som 

bara delvis är analyserade. Exempelvis analyseras inte hur brandgaser från en 

brand i energihamnen kan påverka tredje man, hur en sådan brand kan påverka ett 

passagerarfartyg eller hur en räddningsinsats vid en sådan brand ska utföras 

(brandsläckning, evakuering av fartyg, etc.). Det bör också analyseras om 

föreslagna åtgärder/restriktioner i sig kan leda till ökade risker, till exempel ökad 

sannolikhet för lastarmsbrott till följd av avbrutna lossningar vid passerande fartyg.

Det finns ytterligare olycksscenarier kopplade till den nya energihamnen som 

nämns i riskanalysen men som inte har beskrivits djupare. Detta är olycksscenarier 

som kan ha stor betydelse för den totala risknivån och till vilka det kan finnas 

viktiga åtgärder som ännu inte är identifierade eftersom händelserna endast 

redovisas summariskt. Exempel på sådana olycksscenarier är bland annat ”brand på 

fartyg”, ”gasutsläpp i lagringsanläggning”, ”gasbrand”, ”fartygskollision med 

efterföljande brand eller gasbrand” och ”brand/explosion i gasfartyg”. 

Att utgångspunkten i riskanalysen är en viss dimensionerande skadehändelse 

betyder att det ändå finns en probabilistisk (sannolikhetsbaserad) ansats men det 

blir oklart vilken risknivå som bedöms vara acceptabel. På grund av områdets 

komplexitet vad gäller risk och sårbarhet bedömer Länsstyrelsen att det är 

nödvändigt för det fortsatta utredningsarbetet att tydliggöra hur riskvärderingen ska 

ske, både avseende metod och acceptanskriterier. Det behöver vara tydligt när 

riskerna anses vara acceptabla utifrån ett helhetsperspektiv och på vilka grunder 

denna slutsats dras.

Länsstyrelsen anser vidare att en central fråga är vilken ackumulerad risk som finns 

i området. För att tydliggöra helhetsbilden och identifiera eventuella 

högriskområden där riskavstånd från olika riskobjekt sammanfaller bör riskavstånd 

från identifierade riskobjekt redovisas på kartunderlag. Det behöver också vara 

tydligt var gränsen har dragits för vilka riskobjekt som inkluderas i analysen.

St1 och Preem AB har båda råoljehantering i Torshamnen och bergrum på 

Hjärtholmen och Risholmen samt råoljeledningar längs Hjärtholmsvägen till 

respektive raffinaderi. Även STS (Scandinavian Tank Storage AB) har bergrum för 

lagring av råolja inom det aktuella området. I riskutredningen beskrivs att risken 

kopplat till haveri av pipeline kommer vara av samma storlek som idag. Om en ny 

pipeline tillkommer innebär det sannolikt en högre felfrekvens och konsekvensen 

skulle potentiellt kunna bli värre om någon form av händelse påverkar fler än en 
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pipeline. Det behöver förtydligas varför ett nytt påkörningskydd samt program för 

underhåll och övervakning är tillräckligt för att ge acceptabel risk för pipelines. 

När det gäller transporter på Hjärtholmsvägen så framgår det av Preems 

riskutredningar enligt Seveso att vissa olycksscenarier på raffinaderiet tangerar 

områden i anslutning till vägen. Raffinaderiet söker dessutom tillstånd enligt 

miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet. Förändringar som kan påverka 

Hjärtholmsvägen nu eller i framtiden måste beakta skyddsavstånd till raffinaderiet. 

Planen föreslår utbyggnad av ett område för cisterner på Risholmen där det också 

finns bergrum. Vid en byggnation på eller i anslutning till bergrum finns det risk 

för ändrade grundvattennivåer. Det innebär att olja kan läcka ut från bergrummen, 

vilket inte går att återställa. Länsstyrelsen anser därför att byggnation på eller i 

direkt anslutning till bergrum är olämpligt. 

Översvämning
Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande om att området ur ett 

översvämningsperspektiv inte ska räknas som samhällsviktig verksamhet måste 

motiveras tydligare.  

I Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022 beskrivs att bland 

stadens bolag som levererar samhällsviktig verksamhet omfattas hamnverksamhet. 

Göteborgs hamn beskrivs också som en skyddsvärd miljö och funktion. Det 

beskrivs vidare att energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen och 

bränsletillförseln i hela landet. 

Länsstyrelsen anser att det arbete som pågår med att ta fram planeringsnivåer för 

ytterhamnsområdet bör var utgångspunkt i fortsatt arbete och att detta bör framgå 

av handlingarna. Detta gäller för både den byggda miljön och vilken nivå som ska 

gälla för vägar i området, inte minst för de två insatsvägarna till planerad 

energihamn med tanke på områdets särskilda riskbild och skyddsbehov. 

I erhållet underlag framgår inte hur översvämning till följd av skyfall ska hanteras 

inom aktuellt område. Detta behöver beskrivas. 

Geoteknik
Länsstyrelsen anser att handlingen har kompletterat med ett tillräckligt geotekniskt 

underlag för sitt syfte. Statens geotekniska institut har angett ett antal 

rekommendationer för att förbättra handlingens vägledning för hanteringen av 

geotekniska säkerhetsfrågor i nästa skede6. 

Buller, trafikbuller och verksamheter
En bullerberäkning har tagits fram som omfattar industribuller samt trafikbuller i 

omgivningen. Bullerberäkningen visar att bullernivåerna vid Skeppstadsholmen 

bedöms öka med ca 1 dBA i framtiden, från 41 dBA 2019 till 42 dBA oberoende 

av alternativ. Länsstyrelsen bedömer att utredningen är tillräcklig för den 

fördjupade översiktsplanen, men uppdaterade beräkningar behöver genomföras i 

tillståndsansökan och detaljplaner, då större detaljkunskap finns om vad som 

kommer att inrymmas i verksamheterna. Det behöver också i det skedet studeras 

6 Statens geotekniska instituts yttrande daterat 2020-09-24 
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pipeline. Det behöver förtydligas varför ett nytt påkörningskydd samt program för 

underhåll och övervakning är tillräckligt för att ge acceptabel risk för pipelines. 

När det gäller transporter på Hjärtholmsvägen så framgår det av Preems 

riskutredningar enligt Seveso att vissa olycksscenarier på raffinaderiet tangerar 

områden i anslutning till vägen. Raffinaderiet söker dessutom tillstånd enligt 

miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet. Förändringar som kan påverka 

Hjärtholmsvägen nu eller i framtiden måste beakta skyddsavstånd till raffinaderiet. 

Planen föreslår utbyggnad av ett område för cisterner på Risholmen där det också 
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för ändrade grundvattennivåer. Det innebär att olja kan läcka ut från bergrummen, 

vilket inte går att återställa. Länsstyrelsen anser därför att byggnation på eller i 

direkt anslutning till bergrum är olämpligt. 

Översvämning
Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande om att området ur ett 

översvämningsperspektiv inte ska räknas som samhällsviktig verksamhet måste 

motiveras tydligare.  

I Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022 beskrivs att bland 

stadens bolag som levererar samhällsviktig verksamhet omfattas hamnverksamhet. 

Göteborgs hamn beskrivs också som en skyddsvärd miljö och funktion. Det 

beskrivs vidare att energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen och 

bränsletillförseln i hela landet. 

Länsstyrelsen anser att det arbete som pågår med att ta fram planeringsnivåer för 

ytterhamnsområdet bör var utgångspunkt i fortsatt arbete och att detta bör framgå 

av handlingarna. Detta gäller för både den byggda miljön och vilken nivå som ska 

gälla för vägar i området, inte minst för de två insatsvägarna till planerad 

energihamn med tanke på områdets särskilda riskbild och skyddsbehov. 

I erhållet underlag framgår inte hur översvämning till följd av skyfall ska hanteras 

inom aktuellt område. Detta behöver beskrivas. 

Geoteknik
Länsstyrelsen anser att handlingen har kompletterat med ett tillräckligt geotekniskt 

underlag för sitt syfte. Statens geotekniska institut har angett ett antal 

rekommendationer för att förbättra handlingens vägledning för hanteringen av 

geotekniska säkerhetsfrågor i nästa skede6. 

Buller, trafikbuller och verksamheter
En bullerberäkning har tagits fram som omfattar industribuller samt trafikbuller i 

omgivningen. Bullerberäkningen visar att bullernivåerna vid Skeppstadsholmen 

bedöms öka med ca 1 dBA i framtiden, från 41 dBA 2019 till 42 dBA oberoende 

av alternativ. Länsstyrelsen bedömer att utredningen är tillräcklig för den 

fördjupade översiktsplanen, men uppdaterade beräkningar behöver genomföras i 

tillståndsansökan och detaljplaner, då större detaljkunskap finns om vad som 

kommer att inrymmas i verksamheterna. Det behöver också i det skedet studeras 

6 Statens geotekniska instituts yttrande daterat 2020-09-24 
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om fler verksamheter kan bidra med kumulativa effekter, till exempel verkar inte 

Preems verksamhet ingå i beräkningen. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter 

Strandskyddade områden

Knippelholmarna med vattenområde omfattas av strandskydd. Det är främst det 

framtida utredningsområdet som kan innebära ett intrång i det skyddade området. 

Länsstyrelsen vill påminna om att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 

kommer behöva presenteras i kommande prövningar. 

Lukt

Verksamheten i Göteborgs hamn med bland annat lossning, lastning, hantering, 

raffinering och lagring av olika olje- och bränsleprodukter orsakar stora utsläpp av 

flyktiga organiska föreningar (VOC) till luft. Förutom att dessa utsläpp kan vara 

skadliga för människors hälsa samt bidra till bildningen av marknära ozon kan de 

orsaka besvärande lukt i omgivningen. En ökad verksamhet i energihamnen 

kommer sannolikt att öka risken för luktstörningar vid närbelägna bostäder och 

skolor. Länsstyrelsen får med jämna mellanrum in klagomål på lukt från boende 

och förskolor i närområdet till hamnen och verksamheterna på Hisingen. 

Handlingen bör uppmärksamma denna störning för att kunna hanteras i kommande 

detaljplaner och tillståndsprövningar. 

De som medverkat i beslutet
Företrädare för naturavdelningen, vattenavdelningen, miljöskyddsavdelningen och 

samhällsavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande. Beslutet har 

fattats av funktionschef Nina Kiani Janson med planhandläggare Torun Signer som 

föredragande. 

Nina Kiani Janson

Torun Signer 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga med synpunkter skickas separat. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Trafikverket; Statens Geotekniska Institut; Försvarsmakten; Sjöfartsverket

Länsstyrelsen: Susan Lundman; John Thorbäck; Mattias Svanström; Pernilla 

Morner; Josefin Jonson; Torbjörn Sahl
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BAKGRUND

Hur samrådet har bedrivits
Samråd om förslag till Översiktsplan för Göteborg- Fördjupad för området Väs-
tra Arendal och Torsviken, förkortat FÖP Västra Arendal och Torsviken har 
genomförts av stadsbyggnadskontoret. 

Samrådet pågick under perioden 2015-02-15 till 2015-04-15, dvs två måna-
der. Samrådsunderlaget har utgjorts av rapport daterad 2014-12-16 med plan-
förslag och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt bilagor till denna. Bi-
lagorna var utredningar om trafik, risker, buller och naturvärden.  

Planhandlingarna fanns under samrådstiden redovisade med planscher och 
rapporter på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 samt på kulturhuset 
Vingen, Amhults Torg 7. Planhandlingarna fanns även tillgängligt på Göte-
borgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt. Ett samrådsmöte 
med allmänheten har hållits på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 den 
12 mars 2015. 

Samrådet för FÖP:en bedrevs samtidigt med samråd om en tillståndsansökan 
enligt miljöbalken för utbyggnad av en energihamn på Risholmen, ”Risholmen 
framtidens hållbara hamn”. Göteborgs Hamn AB ansvarade för tillståndsansö-
kan, vilken syftade till att massor från det sk Västsvenska paketet skulle kunna 
tillgodogöras i hamnen. De båda processerna skulle bedrivas parallellt. De flesta 
remissinstanser lämnade svar i de båda samråden. Länsstyrelsen ville samordna 
myndighetens svar på FÖP:en respektive tillståndsansökan, och på grund av 
frågornas komplexa art dröjde remissvaren från Länsstyrelsen till slutet av juni 
2015. FÖP:ens tidplan blev därför förskjuten, liksom också tidplanen för till-
ståndsansökan.

Efter att samrådet genomförts och efter en tid av fortsatt arbete med till-
ståndsansökan från GHAB:s sida, visade det sig att tidplanen för kunna ta emot 
massor från Västlänken inte skulle kunna hållas. Arbetet med tillståndsansökan 
avbröts därför under våren 2016. Arbetet med FÖP Västra Arendal och Torsvi-
ken avstannade därmed också.

Arbetet med att färdigställa FÖP:en för beslut om utställning har återuppta-
gits hösten 2018.

Inkomna synpunkter
Under samrådet inkom totalt 30 yttranden, som samtliga utgjorde svar från till-
frågade remissinstanser. 11 yttranden kom från statliga myndigheter och bolag, 
11 från regionala organ samt nämnder, råd och bolag inom staden, 5 från verk-
samhetsutövare i området och 3 från föreningar.
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Nummer Avsändare Generellt synpunkt Bemötande Datum 

1 Länsstyrelsen 2015-06-18

2 Försvarsmakten 2015-04-24

3 Havs och vattenmyndigheten 2015-04-07

4 Trafikverket 2015-04-07

5 Luftfartsverket 2015-03-24

6 Naturvårdsverket lämnar inte yttrande 2015-02-20

7 Riksantikvarieämbetet lämnar inte yttrande 2015-03-26

8 Sjöfartsverket 2015-03-20

9 Svenska kraftnät Ej berörd 2015-02-12

10 Statens fastighetsverk 2015-04-07

11 Statens geotekniska institut 2015-03-18

Nummer Avsändare Generell synpunkt Datum
12 Göteborg Energi 2015-03-30

13 Göteborgs hamn AB 2015-04-15

14 Räddningstjänsten 2015-04-16

15 Göteborgsregionens 
kommunalförbund

2015-03-25

16 Lantmäterimyndigheten 2015-04-01

17 Kretslopp och vatten, nämnden 2015-04-07

18 Kulturnämnden 2015-03-02

19 Lokalnämnden Ingen erinran 2015-03-12

20 Miljnämnden 2015-03-10

21 Park och naturnämnden 2015-03-01

22 SDN Västra Hisingen 2015-03-24

Nummer Avsändare Generell synpunkt Datum

23 Preem AB 2015-04-07

24 Skanova 2015-03-23

25 ST1 Refinery  AB 2015-05-04

26 Swedegas AB ingen erinran 2015-02-19

27 AB Volvo 2015-04-02

28 Torslandavikens Naturreservat, G 
O F

2015-04-07

29 Torslanda havsbadskoloni 2015-03-20

30 Föreningen Göteborg Kultur och 
Miljöarv

2015-03-18

Kommun/Region

Sammanställning yttranden FÖP-Torsviken
Staliga myndigehter

Föreningar

Företag
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Samrådsredogörelsens upplägg
Innehållen i de båda samrådsdokumenten - FÖP:en och tillståndsansökan - var 
inte överensstämmande i vissa betydande avseenden. Detta uppmärksammades 
av flera remissinstanser. Skillnaderna berodde på att GHAB började arbeta med 
ansökan om tillstånd när planprocessen för FÖP:en pågått under lång tid. De 
utredningar beträffande trafik, risker, naturvärden och buller som genomförts 
under arbetet med den fördjupade översiktsplanen och som använts som under-
lag för denna, bygger på andra förutsättningar än de som låg till grund för an-
sökan. Detta gällde särskilt den nya hamnens användningssätt och omfattning, 
trafikeringen samt etapputbyggnaden av den nya hamnen. 

I samrådsredogörelsen redovisas och kommenteras i första hand de synpunk-
ter som remissinstanserna lämnat på FÖP:en. I de fall när synpunkter som läm-
nats på ansökan om tillstånd får stor betydelse för det fortsatta arbetet med 
FÖP:en har också dessa kommenteras. De inkomna synpunkterna med kom-
mentarer och förslag till kompletteringar och ändringar sammanfattats utifrån 
de viktigaste frågeställningarna som tagits upp av remissinstanserna. 

Efter sammanfattningen redovisas de olika samrådssvaren var för sig och 
kommenteras. Om svaren är långa, har sammanfattningar gjorts. Kommunens 
nämnder har ofta sammanfattat sina synpunkter i varje yttrandes inledning. I 
de fall sammanfattning finns har denna tagits med i sin helhet i samrådsredo-
görelsen.
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SAMMANFATTNING MED KOMMENTARER

Viktiga synpunkter som kan föranleda ändringar i FÖP:en
• Omfattningen av utbyggnaden och utfyllnaden av massor är för stor
• Behovet av en så stor hamn är inte tillräckligt redovisat. 
• Användningssättet av hamnen är inte tydligt redovisat.
• Trafikeringen av den nya hamnen är olika beskriven i FÖP:en och i tillstånds-

ansökan. Trafikmängder, andelen farligt gods, behov och tidplan för utbygg-
nad av väg och järnväg måste beskrivas. I tillståndsansökan saknas beskriv-
ning av alternativa transportvägar.

• Bergrummen riskerar att skadas av trafikleder och av utfyllnader. Riskerna för 
detta är inte tillräckligt utredda. 

• Riskerna med farligt gods, farliga verksamheter etc är inte tillräckligt väl be-
skrivna vare sig i FÖP:en eller i tillståndsansökan. 

• Översvämningsrisker och höga vattenstånd ska utredas och vägar och ham-
nanläggning höjdsättas utifrån att hamnanläggningen enligt länsstyrelsen ska 
ses som en samhällsviktig verksamhet.

• Geotekniken måste beskrivas och beaktas vid val av infrastrukturlösning.
• Buller från verksamheten och från utbyggnadsfasen på omgivande bostäder,   

t ex på fritidsbostäderna i Torslanda koloniområde ska beräknas. 
• Påverkan och eventuella skador på Natura 2000, (intrång, buller, vattenge-

nomströmning, marina miljöer etc) är inte tillräckligt belyst.
• Kulturmiljön och riskerna för skador på riksintresset för kulturmiljövård be-

höver belysas bättre.
• MKN för luft och vatten- behöver belysas bättre utifrån kraven på bevaran-

destatus för Rivö Fjord som inte får försämras. Åtgärder för att förbättra vat-
tenkvaliteten ska beskrivas, dagvattensituationen måste belysas.

• Markägarfrågorna är inte lösta.
• De sociala frågorna är dåligt belysta i planen. En social konsekvensanalys med 

barnkonsekvensanalys (BKA) bör tas fram.
• Tillgängligheten till området, dvs möjligheterna att nå arbetsplatserna och 

friluftsområdet med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik bör beskrivas. 

Behov och omfattning av en ny hamn på Risholmen
Remissinstansernas synpunkter 
Den nya hamnen på Risholmen omfattade i samrådshandlingarna för FÖP:en 
och GHAB:s ansökan om tillstånd i en första etapp en utbyggnad av ca 60 ha 
med massor från det Västsvenska paketet. I ett senare skede skulle enligt GHAB 
ytterligare 20 ha kunna tillkomma med hamnens egna massor. Hamnutbyggna-
den föreslogs till den östra sidan av Risholmen med en utbredning i söder som 
också omfattade Knippelholmarna, som enligt förslaget skulle sprängas bort. 
Länsstyrelsen påpekade att en så stor utbyggnad riskerar att göra stor skada på 
natur- och kulturvärdena i området och att hamnens behov måste preciseras 
bättre.

Enligt Länsstyrelsen är det svårt att utifrån den fördjupade översiktsplanen 
ta ställning till om en hamnutbyggnad på Risholmen är lämplig hantering av 
överskottsmassorna från Västsvenska paketet. Att enbart bli av med överskotts-
massorna är inte tillräckligt starka skäl för en hamnutbyggnad, med de stora in-
grepp i värdefull natur- och kulturmiljö som detta innebär. Länsstyrelsen anser 
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att hamnens behov av expansion ska avgöra storleken på hamnutbyggnaden, och 
att tillräckligt tydliga motiv saknas. I den fördjupade översiktsplanen måste där-
för hamnens behov av expansion på sikt tydligare redovisas.  

St1 Refinery AB ifrågasätter i sitt yttrande behovet av en ny energihamn. 
Detta har utvecklats ytterligare i remissvaret på ansökan om tillstånd. 

Föreningen Torslandavikens naturreservat och Göteborgs Ornitologiska för-
ening påpekar i sitt gemensamma yttrande på tillståndsansökan att omfattning-
en av den föreslagna energihamnen förefaller ha en svag koppling till den efter-
frågan på energiprodukter som beskrivs i hamnens generalplan fram till 2035, 
där import av LNG och lagring av oljeprodukter är de enda behoven som be-
skrivs fram till 2035. Man kan därför ifrågasätta ansökan eftersom den markant 
avviker från planeringshorisonten på 20 år som generalplanen ger uttryck för.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Sedan samrådet genomfördes har GHAB reviderat sina anspråk på hamnyta för 
energihamn och presenterar ett betydligt mycket mindre förslag till hamn än 
den stora utbyggnad som det första utkastet till samråd grundades på. GHAB 
arbetade med en reviderad ansökan om tillstånd som endast omfattade utbygg-
nad av energihamn, vars genomförande man då bedömde bli aktuell inom vad 
hamnbolaget kallade ”kort sikt”. I och med att arbetet med ansökan om tillstånd 
avstannade våren 2016, blir det inte aktuellt att använda västlänksmassor utan 
det blir hamnens egna behov för avsättning av förorenade muddermassor i så 
kallade ”kampanjer” vart fjärde till femte år som i hög grad kommer att styra 
utbyggnadstakten.

I det fortsatta arbetet med utställningshandlingen kommer hamnens behov 
av utbyggnad både på kort och på lång sikt att beskrivas. Det är behovet inom 
den närmsta tiden som är lättast att förutse, medan de långsiktiga behoven är 
svårare att beskriva. I FÖP:en kommer därför behovet av utbyggnad inom kort 
sikt fram till 2045, dvs behovet av en ny energihamn, att motiveras. Det lång-
siktiga behovet kommer att beskrivas utifrån den strategiskt viktiga frågan om 
att reservera mark- och vattenområden för hamnens framtida utveckling. An-
vändningssätt och avgränsning av etapp 2 ”Utbyggnad på lång sikt” kommer 
därför att beskrivas med mindre noggrannhet än etappen 1 ”Energihamn”. Det 
framtida utbyggnadsområdet kommer att beskrivas som ”Utredningsområde” i 
FÖP:en.

Användningssättet för hamnen
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen efterlyser ett klarläggande av vilken typ av hamn som kommunen 
vill skapa förutsättningar för med den fördjupade översiktsplanen. Typ av hamn 
har betydelse för val av väg- och järnvägsalternativ, där exempelvis en energi-
hamn inte har samma krav som en rorohamn vad gäller att få ut gods på väg 
eller järnväg. Det gör att typ av hamn har betydelse för riskbild och riskerna för 
ingrepp i natur- och kulturmiljö. 

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Arbetet med FÖP:en för Torsviken och Västra Arendal hade pågått under lång 
tid när frågan om att söka tillstånd för en energihamn och samtidigt nyttiggöra 
en del av massorna från det Västsvenska paketet till hamnutbyggnaden blev ak-
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tuell. I tidigare faser av arbetet med FÖP:en var utgångspunkten den av bygg-
nadsnämnden formulerade målsättningen ”att möjliggöra en framtida utbygg-
nad av en så kallad rorohamn på Stora Risholmen med tillhörande väg- och 
järnvägsanslutningar samtidigt som Torsvikens natur- och friluftsvärden säker-
ställs”. Det breda användningssättet och den osäkra tidpunkten för genomföran-
det gjorde att FÖP:en kom att grundas på andra förutsättningar än de som blev 
aktuella i ansökan om tillstånd för ny energihamn.

Utställningshandlingen kommer till följd av att hamnens behov och in-
riktning mot energihamn att visa på utbyggnad på kortare och längre sikt, där 
hamnutbyggnaden i ett första skede fram till 2045 planeras som energihamn 
med det som krävs av infrastruktur till en sådan och en framtida hamnutbygg-
nad efter 2045. (Utredningsområde)

Användningssättet för en hamn på lång sikt kan inte avgöras idag. Det beror 
på vilken typ av gods som hamnen kan komma att hantera i en framtid. Det kan 
bli aktuellt att hantera såväl rorogods, styckegods och containers som energi-
produkter i en framtida hamnanläggning. Det flexibla användningssättet ställer 
andra krav på infrastruktur, som väg och järnväg till den nya hamnen, än vad en 
energihamn gör. Utrymme för väg- och järnvägstransporter måste därför säkras 
i planen för en framtida hamn med flexibelt användningssätt.

Infrastruktur och trafik
Remissinstansernas synpunkter
I FÖP:en har beskrivits 9 vägalternativ och 7 järnvägsalternativ.

Länsstyrelsen med stöd av Trafikverket förordar att den nya hamnens ang-
öringspunkter styrs till Ytterhamnsmotet och till det planerade Sörredsmotet, 
vilket förutsätter att också Sörredsleden byggs ut. Trafikverket förordar därför de 
vägalternativ som har koppling till Sörredsmotet. Länsstyrelsen avråder kom-
munen från de väg- och järnvägsalternativ som går via Hjärtholmsvägen samt 
järnvägsalternativ F. Anledningen är att alternativen via Hjärtholmsvägen be-
döms göra alltför stora ingrepp i naturvärdena och Natura 2000- området. Det 
innebär att Länsstyrelsen förordar vidare utredning av vägalternativen A2, B2, 
C3, dvs de alternativ som har anknytning till Sörredsmotet och når Risholmen 
via bro över Risholmsviken. Av järnvägsalternativen förordas alternativen B1, 
B2 samt E3.

Trafikverket önskar också se att kommunen i översiktsplanen beskriver den 
tillkommande trafikens påverkan på det övergripande trafiksystemet. Dessutom 
anser Trafikverket att det i planhandlingarna bör göras tydligt om hamnens ex-
pansion och utveckling kan innebära behov av utökad bangårdskapacitet.

Göteborgs Hamn AB framför i yttrandet över FÖP:en att eftersom hamnen 
i ett första skede avser att anlägga en energihamn kommer endast transporter 
med bil att behövas i detta skede. Behovet av väg till Risholmen kan i etapp 1 
tillgodoses genom att Hjärtholmsvägen används i befintligt skick med endast 
en breddning till två körfält i den södra delen. Hamnbolaget anser inte att nå-
gon separat serviceväg utefter oljeledningarna behövs. I nästa skede då hamnen 
kommer att söka för ytterligare hamnutbyggnad för torrlast och energihamn, 
kan helt ny väg och järnväg komma att behövas. Hamnbolaget anser att i det 
fortsatta arbetet med FÖP:en bör utredas vidare vägalternativen längs Hjärt-
holmsvägen och utefter landtungan för trafikering med farligt gods, och för tra-
fik utan farligt gods längs med Terminalvägen, alltså alternativen C1, C3, och 
för järnväg E1 och B1.
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Räddningstjänsten påpekar att säkerhetshöjande åtgärder på Hjärtholmsvä-
gen är en förutsättning för den föreslagna hamnutbyggnaden.

Miljö- och klimatnämnden och Park- och naturnämnden förordar de infra-
strukturalternativ som innebär minst risk för skada på naturvärden och männ-
iskors hälsa, dvs vägalternativ B2 och järnvägsalternativ B2.

Preem AB (Preemraff ) anser att flera av de alternativa väg- och järnvägs-
sträckorna är direkt olämpliga på grund av deras dragning inom raffinaderiets 
skyddszoner, nära råoljeledning eller över bergrum för lagring av råolja. Preem 
AB förordar därför vägalternativet A2 och järnvägsalternativen B1 och B2. Pre-
em har motiverat varför övriga alternativ är olämpliga ur risk- och säkerhetssyn-
punkt. Se nedan under avsnitten Bergrum och Risker.

St1 Refinery AB motsätter sig alla åtgärder som kan riskera att bergrummen 
under Hjärtholmen och råoljeledningen utefter Hjärtholmsvägen påverkas eller 
skadas. Inte heller får de vägar som används för den dagliga inspektionen av 
råoljeledningen blockeras eller på annat sätt stängas så att inspektionen förhin-
dras. Vidare påpekar St1 att eftersom det är stor risk för skada på raffinaderiets 
rörgata med råoljeledning vid sprängningsarbeten måste den nya sträckningen 
för ny väg- och järnväg utformas så att råoljeledningen aldrig kommer att berö-
ras av väg eller järnväg. Detta kan tolkas så att St1 motsätter sig alla de väg- och 
järnvägsalternativ som löper utmed Hjärtholmsvägen och på ”landtungan” i an-
slutning till ledningen. 

AB Volvo konstaterar att de alternativ till väg- och järnvägsdragningar som 
beskrivs i samrådsunderlaget väsentligt påverkar Volvokoncernens administra-
tionsområde och möjligheten att fortsatt tillhandahålla de anställda en attraktiv 
och säker miljö. Flera av infrastrukturalternativen skär rakt igenom Volvos om-
råde och omöjliggör den verksamhet som bedrivs idag. De förslag till sträck-
ningar som sannolikt påverkar Volvo minst är de som är förlagda till de västliga 
delarna av området, dvs vägalternativen C1, C2, D1, D3 och järnvägsalternati-
ven E1, E2 och F.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
I den fördjupade översiktsplanen har tyngdpunkten i samrådsskedet lagts på att 
beskriva ett antal alternativ för att trafikera en ny hamn på Risholmen med väg 
och järnväg. Utgångspunkten har varit att den nya hamnen ska ha så flexibelt 
användningsområde som möjligt med rorogods, containers eller energiproduk-
ter. I hamnens ansökan redovisas den nya hamnen i första hand endast för ener-
giprodukter. Uppgifterna i samrådshandlingen om antal lastbils- och tågrörelser 
grundas på ett antagande om vilken trafik som fyra nya kajplatser kan generera. 
Uppgifterna har i ett tidigare skede av planeringen lämnats av GHAB som un-
derlag för arbetet med FÖP:en. 

Den reviderade ansökan om tillstånd som GHAB arbetade med innan arbe-
tet avstannade, omfattade endast en utbyggnad på kortare sikt, energihamn. En 
energihamn kräver enligt GHAB ingen utbyggd infrastruktur mer än pipelines 
för produkterna och en enkel transportväg till Risholmen. Antalet transporter 
med bil bedömer GHAB som litet och begränsat till ca 450 fordon varav 11 % 
lastfordon (Vikans kross) per dygn. Det är inte aktuellt att transportera pro-
dukterna från och till Risholmen med järnväg så länge hamnen endast fungerar 
som energihamn. Bedömningen från GHAB är därför att Hjärtholmsvägen kan 
användas i befintligt läge och att ingen ytterligare ny infrastruktur förutom pi-
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pelines behöver byggas ut för energihamnen. 
Utgångspunkten för det fortsatta arbetet med utställningshandlingen för 

FÖP:en är att den nya energihamnen, som också är hamnutbyggnad på kort sikt 
fram till 2045, ska trafikeras via Hjärtholmsvägen i befintligt läge. Trafikmäng-
der, utformning och eventuella skyddsåtgärder mot buller och andra riskfakto-
rer samt påverkan och konsekvenser av vägvalet ska beskrivas i den fördjupade 
översiktsplanen. 

Angöringspunkterna till den nya hamnen föreslås i första hand styras till Yt-
terhamnsmotet och till Sörredsmotet. 

I FÖP:en kommer också att som utredningsområde redovisas utbyggnad av 
hamnen på längre sikt efter 2045. Både väg- och järnvägstransporterna måste 
säkras till en utbyggd hamn med flexibelt användningssätt. Utgångspunkten för 
det fortsatta arbetet med FÖP:ens utställningshandling kommer att vara att det 
är de väg- och järnvägsalternativ som går via Arendal och på en bro över Aren-
dalsviken som blir aktuella för vidare utredning. Bedömningen är att det är dessa 
alternativ som ger minst påverkan på Natura 2000- området och där riskerna för 
farligt gods kan hanteras bäst. 

Bergrum
Remissinstansernas synpunkter
De båda raffinaderierna Preem AB och St1Refinery AB har bergrum för lagring 
av råolja förlagda under Risholmen respektive Hjärtholmen.

Länsstyrelsen påpekar i samrådssvaret på hamnens tillståndsansökan att ris-
ker i anläggnings- respektive driftskede för de befintliga rörledningarna längs 
Hjärtholmsvägen och risken för påverkan på de näraliggande bergrummen är 
särskilt viktigt att reda ut.

Räddningstjänsten påtalar att aktsamhet måste iakttas om det blir aktuellt att 
bygga i anslutning till bergrummen. 

Preem AB konstaterar att flera av de föreslagna vägstråken och till viss del 
även den föreslagna hamnverksamheten sträcker sig över raffinaderiets bergrum 
på Risholmen. En säker bergrumslagring förutsätter dels en fortlöpande grund-
vattenbildning, dels att grundvattenytan kontinuerligt ligger över en viss nivå. 
Redan idag har konstaterats att krosszoner finns vid bergrummen. Det inläck-
ande grundvattnet pumpas från bergrummen till raffinaderiets reningsanlägg-
ning. I samrådsunderlaget står att läsa att det finns risk för att borrning inom 
ett avstånd av 40-50 meter kan äventyra bergrummen och dagvattentunnlarnas 
funktion. Hårdgjorda ytor tenderar att minska grundvattenbildningen och ut-
formningen av dessa inom närområdet för bergrummen får betydelse för dessa. 
Också ökad trafik längs Hjärtholmsvägen riskerar att medföra problem med 
markvibrationer som kan få till följd att inträngningen av läckvatten ökar i berg-
rummen. Om läckvatteninträngningen ökar kan effekten bli att olja läcker ut i 
berggrunden med gasgenomslag genom berget eller luft till bergrummet som 
efterhand kan skapa en explosiv atmosfär i bergrummet. Preem AB anser därför 
att de föreslagna väg- och järnvägssträckningar - dvs utefter Hjärtholmsvägen 
- som ligger nära råoljeledningarna och nära eller över bergrum är direkt olämp-
liga. 

St1 Refinery AB påpekar vid upprepade tillfällen i sitt yttrande att planer och 
åtgärder som innebär att funktionen i bergrummen kan äventyras inte kommer 
att accepteras. Skälen till detta är att grundvattentrycket runt bergrummen inte 
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får ändras, vilket är principen för bergrummens funktion. (Samma princip gäller 
för Preems bergrum). St1 anser att det behövs omfattande utredningar för att 
klarlägga om utfyllnad och sprängning över huvud taget är möjliga att genom-
föra inom de berörda mark- och vattenområdena utan risk för att grundvatten-
situationen ändras. St1 Refinery AB anser vidare att planerna som presenteras 
i samrådet är helt oacceptabla, och måste revideras enligt företagets synpunkter. 

 
Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Riskerna för negativ påverkan på bergrummen på Hjärtholmen och Risholmen 
genom utbyggnad av den nya hamnanläggningen och infrastrukturen dit har 
uppmärksammats i samrådshandlingen. Det finns en stor medvetenhet om att 
varken de bergrum som tillhör St1Refinery AB, eller de som tillhör Preem AB 
får skadas eller påverkas vid en utbyggnad av infrastruktur eller muddring/utfyll-
nad i vattnet för den nya hamnen.

När det blir aktuellt för GHAB att åter ansöka om tillstånd för en hamnan-
läggning eller om hamnbolaget planerar för andra förändringar på Risholmen  
som riskerar att påverka bergrummen, måste noggranna undersökningar  ge-
nomföras. Detta för att klargöra hur utfyllnads- och sprängningsarbeten kan 
utföras utan att grundvattennivån runt bergrummen äventyras eller att andra 
skador riskerar att uppkomma. Inga sådana undersökningar kommer att utföras 
i samband med utställningshandlingen för FÖP:en.

Risker
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att det i samrådshandlingen inte fastställs något en-
skilt användningsområde för den nya hamnen. Den parallella tillståndsansökan 
för vattenverksamhet har dock inriktningen mot energihamn. En energihamn 
medför sannolikt tillkomst av ny infrastruktur i form av gasledningar och han-
tering av bränsle. Detta bör beskrivas för att få en samlad riskbild över området 
för den fördjupade översiktsplanen. I den samlade riskbilden ska även tas med 
de industrier och verksamheter i närområdet som är klassificerade som farliga. 

Enligt den riskutredning som följer FÖP:en går de lämpligaste alternativen 
för dragning av väg- och järnväg till Risholmen via Hjärtholmsvägen. Eftersom 
denna dragning innebär stora konflikter med Natura 2000- området, behövs 
noggrannare studier av risknivån för de andra alternativen.   

GHAB anser att riskutredningen i FÖP:en bör kompletteras med en bedöm-
ning av vilken påverkan Preemraff har på de olika väg- och järnvägsalternativen 
och tvärtom, då detta har en väsentlig betydelse för hur t ex Hjärtholmsvägen 
kan användas, även om vägen är planlagd som allmän väg. 

Preem AB påpekar att det runt raffinaderiet finns skyddszoner som är fram-
tagna som rekommenderade gränser för etablering av verksamhet. Dessa är bl 
a beskrivna i Preems generalplan från 2001 och i säkerhetsrapporten från 2010. 
Under 2013 färdigställdes en sk kvantitativ riskanalys för verksamheten inom 
området. Resultatet kan användas även som utgångspunkt vid analys av risker 
utanför området. På södra sidan av raffinaderiområdet finns en detaljplan från 
2003 som inkluderar Hjärtholmsvägen, där det finns information om riskerna 
från raffinaderiets processområde och en särskild planbestämmelse som indike-
rar restriktioner.

Preem AB anser vidare att de väg- och järnvägsförslag som löper inom raffi-
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naderiets riskzon och utmed råoljeledningen är olämpliga ur risk och säkerhets-
synpunkt. Det förutses en kraftig ökning av trafiken på Hjärtholmsvägen i den 
fördjupade översiktsplanen. Enligt hamnens tillståndsansökan ska transporterna 
till den planerade energihamnen främst utgöras av fasta och flytande bränslen. 
Detta verkar gå emot restriktionerna i detaljplanen.

Preem AB påminner om att företaget i yttrande från 2004 rörande FÖP Yt-
terhamnarna har påpekat att det långsiktiga alternativet till väg till Stora Rishol-
men som går inom raffinaderiets skyddsområde längs befintliga Hjärtholmsvä-
gen är olämplig av säkerhetsskäl.

St1Refinery AB har noterat att fordonstransporterna till området kommer 
att öka avsevärt både under byggtiden och då hamnen är i drift. Vidare kommer 
transporter av farligt gods att öka avsevärt. I dagsläget sker inga transporter av 
farligt gods till och från Risholmen och Hjärtholmen. Flera av de föreslagna 
sträckningarna för ny väg- och järnvägsförbindelse innebär att sprängning kom-
mer att ske i närheten av råoljeledningen. Vid sprängningsarbeten får råoljeled-
ningen under inga omständigheter skadas eller driften störas. 

Föreningen Torslandavikens naturreservat och Göteborgs ornitologiska fören-
ing påpekar att den gata för pipelines som ligger utmed Hjärtholmsvägen bitvis 
har ett dåligt skydd. Att anlägga en järnväg i direkt anslutning till en gata med 
pipelines är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt. Då Risholmen planeras att ut-
göra en framtida energihamn, vilket kommer att generera omfattande transpor-
ter med såväl explosiva som brandfarliga gaser och vätskor krävs att en trafiksä-
ker infrastruktur måste väljas. Detta är viktigt vad avser risker för olyckor som 
kan komma att orsaka skada på Natura 2000-området.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
I den riskanalys som togs fram till samrådshandlingen gjordes bedömningen att 
Hjärtholmsvägen kan användas som transportled till Risholmen utan att risker-
na för människors liv och hälsa blir oacceptabelt stora. Detta gäller under förut-
sättning att vägen breddas och att nödvändiga skyddsåtgärder mot t ex pååkning 
av oljeledningar eller kollision mellan transportfordon genomförs.

I arbetet med ansökan om tillstånd för vatten- och hamnverksamhet ingick 
att beskriva den nya hamnutbyggnaden som energihamn. Till en sådan ska för-
läggas ledningar för flytande energiprodukter (ej gas) och på hamnytorna ska 
förvaras bränsle av olika slag. Nya ledningar kan komma att behöva byggas ut 
parallellt med de befintliga oljeledningarna på Hjärtholmsvägen till den nya en-
ergihamnen och mellan denna och befintlig råoljehamn på Hjärtholmen. Risk-
bilden kommer att vara en annan än den som förutsades i samrådshandlingen, 
och riskanalyserna kommer att behöva kompletteras inför utställningsskedet. En 
översiktlig riskbedömning med de samlade riskerna kommer därför att ingå i 
FÖP:ens utställningshandling. 

Det är upp till hamnbolaget att genomföra detaljerade riskanalyser för den 
hamnanläggning som planeras när det blir aktuellt att återuppta arbetet med 
tillståndsansökan och detaljplan för ny hamn.
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Översvämningsrisker och geoteknik
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen har noterat att den befintliga marknivån enligt den fördjupade 
översiktsplanen är mellan +1,7 och +2,0 m ö h vid några av de föreslagna väg- 
och järnvägsalternativen. Detta är under rekommenderad planeringsnivå enligt 
rapporten Stigande vatten. En hamnanläggning och dess infrastruktur bör vara 
skyddad till en nivå för samhällsviktig verksamhet. Kommunen behöver i den 
fördjupade översiktsplanen redovisa en trovärdig hantering av framtida över-
svämningsrisker. Möjligheten att tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt säkra 
väg- eller järnvägsanslutning mot klimatförändringarna kan vara en faktor som 
påverkar val av alternativ. Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande angående till-
ståndsansökan att den rekommenderade nivån att förhålla sig till är + 3,4 m ö h. 

SGI rekommenderar att ett geologiskt och geotekniskt underlag tas fram ef-
tersom de geotekniska riskfrågorna kan vara styrande vid strategiska val av mar-
kanvändningen. SGI kan dock konstatera att området har omfattande tung in-
dustrietablering och ser utifrån geoteknisk säkerhetssynpunkt inget hinder mot 
planläggning och utbyggnad under förutsättning att hänsyn tas till geotekniken.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
De studerade infrastrukturalternativen ligger i flera fall betydligt under den re-
kommenderade planeringsnivån i Länsstyrelsens rapport Stigande vatten. 

Göteborgs Stad har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för Göteborg, 
”Tematiskt tillägg för översvämningsrisker” antaget av fullmäktige 2019-04-25. 
I tillägget ges rekommenderade planeringsnivåer för hav i området utanför Älvs-
borgsbron där Ytterhamnsområdet är beläget. För samhällsviktig anläggning är 
den rekommenderade nivån +3,5 m ö h, för byggnad och byggnadsfunktion +2,5 
m ö h och för prioriterade stråk och utrymningsvägar +1,8 m ö h , dvs 0,2 m 
under den dimensionerande högvattennivån år 2070. 

Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning att hamnanläggning och in-
frastruktur ska skyddas till nivån för samhällsviktig verksamhet. Nivån på en 
ny hamnanläggning beräknas ligga på ca +2,5, och infrastrukturen i etapp 1 på 
minst 1,8 m ö h. 

De geotekniska förhållandena ska redovisas i översiktsplanens utställnings-
handling, liksom också de eventuella åtgärder som måste vidtas för att höja sta-
biliteten och byggbarheten i området.

Buller
Remissinstansernas synpunkter
Bullerstörningar på fåglar i Natura 2000-området beskrivs under ”Naturvärden 
och Natura 2000”.

Länsstyrelsen konstaterar att en utbyggnad av hamn på Risholmen kan bidra 
till att bostäderna i söder på andra sidan Göta Älv utsätts för buller. Länsstyrel-
sen anser att de bullervillkor som gäller för hamnens övriga verksamhet också 
bör gälla för den nya hamnen på Risholmen. Från år 2017 gäller nya strängare 
villkor. Kommunen behöver beskriva vilka bullernivåer som uppstår för närbo-
ende av en hamnutbyggnad inklusive bullret från trafiken.

Miljö- och klimatnämnden anser att bullerutredning och utredning om bul-
lerskydd ska göras inför utställningsskedet.

Torslanda havsbadskoloni påpekar att området allt mer kommit att bli ett fri-
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tidshusområde. Enligt områdesbestämmelserna får bostadsytan uppgå till 75 m2 
och kommunalt vatten- och avlopp finns indraget. Föreningen anser därför att 
området ur bullersynpunkt ska behandlas som ett friluftsområde och att bebyg-
gelsen ur bullersynpunkt ska behandlas som fritidshus vid bullerberäkningar och 
prövning av skyddsåtgärder vid störande buller. 

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Utredning om den nya hamnverksamhetens bidrag till ökat buller och risken 
för att hamnens bullrande verksamhet ska störa omkringliggande bostäder har 
utretts av GHAB i samband med tidigare arbete med tillståndsansökan. Ut-
redningen ska uppdateras och redovisas i FÖP:ens utställningshandling. Kon-
sekvenserna av bullerpåverkan för boende, fritidsboende och friluftsområdet 
Torsviken, samt för fågellivet ska beskrivas i MKB:n till FÖP:ens utställnings-
handling.

Naturvärden och Natura 2000- området 
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen påpekar att samtliga alternativ för väg- och järnvägsdragningar 
innebär omfattade anläggningsarbeten i eller i nära anslutning till Natura 2000- 
området Torsviken. Direkta intrång i Natura 2000- området bör i första hand 
helt undvikas, i andra hand minimeras. Väg- och järnvägsalternativ som bidrar 
till att förstärka fragmentiseringen mellan de olika delområdena i Natura 2000- 
området bör också undvikas. Detta innebär att alternativ med broförbindelse 
över Risholmsviken bör vara de som i första hand studeras vidare. Dessa är hel-
ler inte oproblematiska, då de kan medföra påverkan i form av buller, effekter på 
vattenomsättningen inom Natura 2000- området samt påverkan på fåglarnas in-
flygningsvägar till Torsviken. En effektiv skärmning mot Natura 2000– området 
är av stor betydelse. Med nuvarande underlag kan det inte för något alternativ 
uteslutas att följden blir att bevarandet av de utpekade arterna inom området 
försvåras, dvs att det uppstår skada på Natura 2000- området. Också själva ham-
nanläggningen på Risholmen innebär en risk för påverkan på Natura 2000- om-
rådet. Dessa aspekter är inte särskilt ingående behandlade i den fördjupade över-
siktsplanen. Därför bör effekterna och konsekvenserna av hamnanläggningen 
och utfyllnaden i högre grad än nu arbetas in i den fördjupade översiktsplanen.

Havs- och vattenmyndigheten Hav, anser att handlingarna särskilt bör kom-
pletteras avseende planens konsekvenser för bestånden av ålgräs i Göta älvs 
mynning. Myndigheten begränsar därför sitt yttrande till den enligt myndighe-
ten viktiga frågan om förluster av ålgräs eftersom denna fråga inte på ett utför-
ligt sätt hanterats i samrådshandlingarna.

Miljö- och klimatnämnden framhåller att största möjliga hänsyn ska tas till 
förekommande naturvärden. De naturvärden som skadas vid en utbyggnad av 
hamnen med infrastruktur ska kompenseras. Vidare anser miljönämnden att de 
massor man kommer att använda i vattenmiljöer ska vara rena massor.

Park- och naturnämnden anser att tillräckligt underlagsmaterial finns för 
att göra bedömningar av miljökonsekvenserna. Med rätt avvägning mellan na-
turvärden och hamnutbyggnad bedömer park- och naturförvaltningen att ut-
byggnadsplanerna är acceptabla. Detta under förutsättningar att stor hänsyn till 
natur- och rekreationsvärden tas samt att kompensationsåtgärder vidtas för ska-
dade värden.
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Föreningen Torslandavikens naturreservat och Göteborgs ornitologiska för-
ening påpekar att den EU-lagstiftning som omgärdar Natura 2000- områden 
genom fågel- respektive art- och habitatdirektivet utgör ett långtgående skydd. 
Detta skydd ger begränsade möjligheter för exploatering om det försvårar upp-
fyllelsen av de mål som gäller för Natura 2000- området. Detta gäller speciellt 
om gynnsam bevarandestatus inte uppnåtts för utpekade arter.

Av den genomförda bullerutredningen framgår den bullerbelastning som oli-
ka förslag till trafikvolymer beräknas medföra. Av utredningen framgår dock 
inte den ackumulerade bullerbelastningen. Det är de samlade bullerkällornas bi-
drag som är av intresse för att bedöma graden av störning. Ekvivalenta bullerni-
våer på 45 dBA kan sträcka sig 300-500 meter och maximala nivåer på 60 dBA 
kan nå så långt som 100-900 meter. Detta kommer att innebära en fördubbling 
eller mer av ljudets energi inom stora delar av Natura 2000-området Torsviken. 
Detta kommer att komma i konflikt med gällande lagstiftning och med beva-
randemålen för Natura 2000-området.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Natura 2000- frågan och den nya hamnanläggningens påverkan på Natura 
2000- området är central för FÖP:en att behandla. I FÖP:ens samrådshandling 
låg fokus på att redovisa hur olika alternativa väg- och järnvägslösningar till 
Risholmen skulle påverka och eventuellt riskera att skada Natura 2000- om-
rådet. Den påverkan eller skada på Natura 2000- området som riskeras genom 
utbyggnad av själva hamnanläggningen behandlades inte alls i det skedet. Den 
påverkan togs istället upp i samrådshandlingen tillhörande tillståndsansökan för 
ny hamn.

I FÖP:ens utställningshandling kommer de flesta infrastrukturalternativ att 
väljas bort vilket gör att resterande alternativs påverkan kan beskrivas på ett tyd-
ligare sätt. Vidare finns det i utställningsskedet ett konkret förslag till utbyggnad 
av en ny hamnanläggning i en första etapp. Denna ska redovisas i FÖP:en. Det 
blir därigenom möjligt att också i översiktsplanen, utifrån tillgängligt under-
lagsmaterial, beskriva den nya hamnanläggningens effekter och konsekvenser på 
Natura 2000- området på ett relativt detaljerat sätt. Vad gäller fortsatt utbygg-
nad i framtiden efter 2045 (utredningsområdet), måste konsekvensbeskrivning-
en hållas på en mer övergripande nivå, eftersom osäkerheterna om framtiden blir 
större ju längre fram planeringshorisonten ligger. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och luft
Remissinstansernas synpunkter
Enligt Länsstyrelsen finns risk att miljökvalitetsnormerna för Rivö fjord inte 
uppnås med föreslagen hamnutbyggnad. Vattenförekomsten kan framförallt få 
negativ påverkan av direkt förlust av vattenområde och ålgräsängar, samt utsläpp 
av föroreningar och orenat dagvatten m m. Därför måste kommunen noggran-
nare utreda påverkan på vattenförekomsten och ta fram en utredning som be-
handlar Gällande status, med avgränsning av vattenförekomsten samt klassade 
och icke-klassade parametrar, Projektets hänsyn till icke-försämringskravet, Ålgräs-
förekomsten, Vattenförekomstens kemiska status vid spridning av TBT i bottensedi-
ment, samt Läckage av bränsle och dagvatten.

Miljökvalitetsnormen för luft överskrids i flera områden i Göteborg. Därför 
behöver kommunen ta fram en utredning av effekten av utvidgad hamnverksam-
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het, inklusive transporterna, för kvävedioxidnivån i Göteborg, samt tydliggöra 
utvidgningens påverkan på möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för kvä-
vedioxid. Miljökvalitetsnormerna avseende värden för dygn och timmar bedöms 
även gälla vid hotellverksamheten Arken som behöver ingå i studien.

Kretslopp och vattennämnden påpekar att dagvattnet från planområdet får 
avledas till kustvattnet, efter att erforderliga reningsåtgärder gjorts. En dagvat-
tenutredning ska göras för det aktuella området där även uppströms och ned-
ströms förhållanden klargörs. Dagvattenutredningen ska, förutom utbyggnaden 
av hamnen på Risholmen, även redovisa konsekvenser av de alternativa kommu-
nikationsstråken.

Miljö- och klimatnämnden anser att dagvattenutredning ska göras i nästa ske-
de av planprocessen. Luftföroreningshalterna är i större delen av området så låga 
att den ökade vägtrafiken sannolikt inte kommer höja halterna över gränsvärde-
na. Bidrag från verksamheten bör utredas i ett senare skede.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Miljökvalitetsnormer, MKN vatten - Miljökvalitetsnormer är bindande bestäm-
melser i miljöbalken som rör t ex kvaliteten på luft och vatten. Ett genomförande 
av förslagen i en översiktsplan kan inverka negativt på den fastlagda statusen, 
och åtgärder för att förhindra detta bör därför redovisas i planens miljökonse-
kvensbeskrivning. I senast beslutade  MKN för vatten har särskild hänsyn tagits 
till förhållandena i den del av vattenförekomsten Rivö Fjord som innehåller Gö-
teborgs hamn, så att hamnens fortsatta verksamhet samt också utbyggnad ska 
vara möjlig utan att miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids. 

GHAB har sedan tidigare tagit fram en kartering av bottenfaunan, där bl a 
befintliga ålgräsängar redovisats. GHAB har också tagit fram ett koncept till 
dagvattenutredning med förslag till åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet 
från hamnanläggningen. Utifrån det framtagna underlaget kan slutsatser dras 
och konsekvenserna beskrivas i FÖP:ens MKB.

Ytterligare utredningar angående den framtida hamnanläggningens påverkan 
på vattenkvaliteten i Rivö Fjord kommer inte att utföras i FÖP:en. Frågan ut-
reds vidare av GHAB i samband med ny tillståndsansökan för energihamn.

Miljökvalitetsnormer luft - Miljöförvaltningen i Göteborg har vid flera tillfäl-
len mätt och beräknat luftkvaliteten i hamnen utifrån bl a kvävedioxidnivån, och 
funnit att hamnverksamheten med transporter, tvärt om vad länsstyrelsen påstår, 
inte har någon avgörande betydelse för att miljökvalitetsnormen för luft över-
skrids på flera håll i Göteborg. Så många transporter generar inte hamnen att 
dessa kan påverka luftkvaliteten. Bedömningen är att utökad hamnverksamhet 
inte medför att MKN för kvävedioxid kommer att överskridas. Någon särskild 
utredning kommer inte att genomföras i FÖP- arbetet.
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Kulturmiljön
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen påpekar att Nya Älvsborgs fästning är riksintresse för kulturmiljö-
vården. Den föreslagna hamnutbyggnaden på Risholmen påverkar riksintresse-
området visuellt och genom intrång i det omgivande landskapet. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att det i den fortsatta planeringen av hamnut-
byggnaden måste utredas påverkan på Nya Älvsborg. 

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Nya Älvsborgs fästning och Knippel-
holmarna som påverkas av hamnprojektet Risholmen. Nya Älvsborgs fästning är 
ett statligt byggnadsminne och en del av det nationella kulturarvet. 

Den föreslagna hamnutbyggnaden på Risholmen riskerar enligt SFV att or-
saka betydande miljöpåverkan på riksintresset. I kommande planering behöver 
hänsyn tas för att minimera intrånget i riksintresset. Det är även angeläget att 
planeringen av utbyggnadsetapperna Arendal 2 och Risholmen samordnas för 
att minimera påverkan på riksintresset.

Enligt förslaget för utbyggnaden av Risholmen kommer Knippelholmarna 
att plansprängas och ingå i det nya terminalområdet. Knippelholmarnas kultur-
historiska värden och naturvärden behöver belysas i den kommande planering-
en. De sista resterna av den naturliga kuststräckan i en för övrigt starkt urba-
niserad miljö har ett stort värde för läsbarheten av det ursprungliga natur- och 
kulturlandskapet.

Kulturnämnden framhåller Nya Älvsborg som en av Göteborgs viktigaste 
kulturmiljöer, nödvändig för att förstå Göteborg som befästningsstad. Därtill 
har platsen mycket höga pedagogiska, upplevelse- och rekreationsvärden.

Den planerade hamnutbyggnaden kommer att innebära synnerligen negativa 
och irreversibla konsekvenser för kulturmiljön och riksintresset Nya Älvsborg 
genom kraftig förändring av det omgivande landskapet. Landskapsrummet med 
vatten och omgivande holmar är av fundamental betydelse för att förstå befäst-
ningarnas funktion som ”lås” i Göta älvs mynningsområde och i förlängning 
deras betydelse för hela Göteborgs framväxt. Knippelholmarna bör därför un-
dantas från exploatering. 

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Utställningshandlingen ska kompletteras med fornlämningsredovisning samt 
med resultatet från den marinarkeologiska utredningen.

Efter att samrådet genomförts har ett fördjupat kunskapsunderlag tagits fram 
där riksintresset Nya Älvsborgs kulturhistoriska värden noggrant beskrivits lik-
som också områdets betydelse för försvaret av Göteborgs inlopp under århund-
radena. I materialet beskrivs Knippelholmarnas betydelse för förståelsen och läs-
barheten av det ursprungliga natur- och kulturlandskapet.

Sedan samrådet har också GHAB tagit fram ett förslag till en mindre ham-
nanläggning, där Knippelholmarna inte berörs på samma sätt som i tillstånds-
förslaget.

Kulturmiljömaterialet kommer att inarbetas i utställningshandlingens plan-
beskrivning med MKB. Konsekvenserna för riksintresset ska beskrivas för i för-
sta hand den föreslagna mindre utbyggnaden av hamnen fram till 2045. Kon-
sekvenserna för riksintresset om hamnen i en framtid byggs ut till en storlek då 
också Knippelholmarna tas i anspråk kommer endast att belysas översiktligt.
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Markägarfrågor
Remissinstansernas synpunkter
St1Refinery AB som är en av huvudägarna till de mark- och vattenområden som 
planeras för ny hamn på Risholmen framhåller att raffinaderiet aldrig kommer 
att acceptera förslag till planer där raffinaderiets kvarvarande fastigheter (mark- 
och vattenområden) nyttjas för annan verksamhet än raffinaderiets egen. St1 
föreslår en fastighetsreglering av de mark- och vattenområden som samägs av 
GHAB, kommunen och St1 enligt inlämnad bilaga.

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Förslagen i FÖP: en ska ses som kommunens ställningstaganden om hur mark- 
och vattenområden ska användas i framtiden. Mark- och vattenområden bör 
reserveras för de ändamål som de är bäst lämpade för, vilket innebär att i FÖP: 
en kommer området att redovisas som hamn, oavsett vem som äger området. 

I FÖP:en har ägoförhållandena redovisats kortfattat. Det finns ingen motsatt 
uppfattning om vem som är ägare till mark och vatten i det aktuella området.

Sedan samrådet genomfördes har St1 och GHAB kommit överens om fast-
ighetsreglering rörande en del av den samägda marken.

Sociala konsekvenser och barnkonsekvensanalys
Remissinstansernas synpunkter
SDN västra Hisingen påpekar att det är önskvärt att barnkonsekvensanalys och/ 
eller social konsekvensanalys görs. Utbyggnad av hamnområdet ger tillväxt och 
nya arbetstillfällen av både samhällsekonomisk och social betydelse. 

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Utställningshandlingen ska kompletteras med en social konsekvensanalys SKA 
och en barnkonsekvensanalys BKA.

Vidare ska utställningshandlingen kompletteras med en redovisning av hur 
planförslaget kan bidra till att stärka/ motverka jämställdhet och mångfald. 

Tillgängligheten till området
Remissinstansernas synpunkter
Trafikverket och SDN västra Hisingen anser att det bör beskrivas i underlaget 
hur möjligheterna för personal att ta sig till och från området till fots, via cykel 
samt kollektivtrafik. 

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafikanter ska 
uppmärksammas i utställningshandlingen.
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ÄNDRINGAR I PLANFÖRSLAGET   

Med anledning av de inkomna yttrandena föreslås att följande ändringar, kom-
pletteringar och förtydliganden görs i planförslaget: 

Behov, omfattning och användningssätt
• Den nya hamnen på Risholmen har minskat i storlek.
• Användningssättet är energihamn.
• Bedömd tidpunkt för färdigställande av etapp 1- energihamn är 2045.
• Inga västlänksmassor - GHAB:s egna muddermassor ska användas.
• Behovet av energihamn motiveras.
• Framtida behov är svårbedömbara. Flexibel användning av hamnen förutsätts.
• Utbyggnad på lång sikt efter 2045 benämns ”Utredningsområde för utbygg-

nad på lång sikt”.

Infrastruktur och trafik
• Angöringspunkterna till den nya hamnen ska förutom till Ytterhamnsmotet 

styras till Sörredsmotet. Sörredsleden bör byggas ut från Sörredsmotet till 
Arendalsvägen. 

• Den nya energihamnen, ska trafikeras via Hjärtholmsvägen i befintligt läge.
• Utbyggnad av hamnen på längre sikt efter 2045 eller ändring till annat än-

damål kräver ny väg- och järnvägsförbindelse. Denna föreslås gå via Arendal 
och förläggas till ny bro över Arendalsviken.

Bergrum
• Negativ påverkan på bergrummen på Hjärtholmen och Risholmen får inte 

uppkomma.
• Alla förändringar på Risholmen som riskerar att påverka bergrummen, måste 

föregås av noggranna undersökningar. (För att förhindra att grundvattenni-
vån runt bergrummen förändras eller att andra skador kan ske.)

• Inga ytterligare undersökningar kommer att utföras i FÖP- arbetet. GHAB 
är ansvarig för att undersökningar utförs i samband med ansökan om miljö-
tillstånd och detaljplaner för konkreta projekt.  

Risker
• Riskbilden har förändrats i förhållande till den som förutsades i samråds-

handlingen.
• En översiktlig riskbedömning med de samlade riskerna kommer att ingå i 

FÖP:ens utställningshandling. 
• Inga ytterligare detaljerade riskanalyser kommer att utföras i FÖP- arbetet. 

GHAB är ansvarig för att sådana utförs i samband med ansökan om miljö-
tillstånd och detaljplaner för konkreta projekt. 

Översvämningsrisker och geoteknik
• Kommunen anser inte att hamnanläggning och infrastruktur ska skyddas till 

nivån för samhällsviktig verksamhet. Nivån på hamnanläggningen kommer 
att ligga på ca +2,5, och infrastrukturen i etapp 1 på minst +1,8 m ö h. 

• De geotekniska förhållandena ska redovisas i översiktsplanens utställnings-
handling.
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Buller
• En ny och uppdaterad bullerutredning ska biläggas FÖP:ens utställnings-

handling. I denna ska förutom den nya hamnverksamhetens bidrag till ökat 
buller också redovisas aktuella förhållanden och de bullernivåer som gällde år 
2000, då Natura 2000- området beslutades. Konsekvenserna av bullerpåver-
kan för boende, fritidsboende och friluftsområdet Torsviken, samt för fågelli-
vet ska beskrivas i MKB:n till FÖP:ens utställningshandling.

Naturvärden och Natura 2000- området
• Endast de infrastrukturalternativ med minst påverkan på Natura 2000- om-

rådet finns kvar att konsekvensbeskriva. (Utbyggd väg- och järnväg på bro 
över Arendalsviken). 

• Utbyggd energihamn förväntas inte bidra till ökad trafik, varför bedömning-
en är att Hjärtholmsvägen ska kunna användas i nuvarande utformning utan 
risk för skada på Natura 2000- området.

• Den nya hamnanläggningens effekter och konsekvenser på Natura 2000- 
området kan, utifrån tillgängligt underlagsmaterial, beskrivas i översiktspla-
nens MKB. 

• Eventuell fortsatt utbyggd hamnanläggning i framtiden efter 2045 (utred-
ningsområdet) kommer att, vad gäller påverkan på naturvärden och Natura 
2000- områden, endast att beskrivas på en övergripande nivå.  

Miljökvalitetsnormer för vatten och luft
• Nya utredningar angående den framtida hamnanläggningens påverkan på 

vattenkvaliteten i Rivö Fjord kommer inte att tas i FÖP:en. Frågan kommer 
att utredas vidare av GHAB i samband med ny tillståndsansökan för ener-
gihamn.

• Bedömningen är att utökad hamnverksamhet inte medför att MKN för kvä-
vedioxid överskrids. Någon särskild utredning kommer därför inte att ge-
nomföras i FÖP- arbetet.

Kulturmiljö
• Utställningshandlingen ska kompletteras med fornlämningsredovisning samt 

med resultatet från marinarkeologisk utredning.
• Fördjupat kunskapsunderlag har tagits fram där riksintresset Nya Älvsborgs 

kulturhistoriska värden beskrivits liksom också områdets betydelse för försva-
ret av Göteborgs inlopp under århundradena. 

• Kulturmiljömaterialet ska inarbetas i utställningshandlingens planbeskriv-
ning med MKB. Konsekvenserna för riksintresset ska beskrivas för i första 
hand den föreslagna mindre utbyggnaden av hamnen fram till 2045. Konse-
kvenserna om hamnen i en framtid byggs ut så att också Knippelholmarna tas 
i anspråk kommer endast att belysas översiktligt.

Markägarfrågor
• Förslagen i FÖP: en är inte juridiskt bindande. Mark- och vattenområden 

bör reserveras för de ändamål som de är bäst lämpade för, vilket innebär att i 
FÖP: en kommer området att redovisas för hamnändamål, oavsett vem som 
är ägare. GHAB och kommunen ansvarar för förhandlingar med berörda 
markägare.
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Sociala konsekvenser och barnkonsekvensanalys
• Utställningshandlingen ska kompletteras med en social konsekvensanalys 

SKA och en barnkonsekvensanalys BKA.
• Utställningshandlingen kompletteras med en redovisning av hur planförsla-

get kan bidra till att stärka/ motverka jämställdhet och mångfald.  (Ingår i den 
sociala konsekvensanalysen?)

Tillgängligheten till området
• Tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafikanter 

ska uppmärksammas i utställningshandlingen.
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INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER  

Inkomna yttranden sammanfattade och kommenterade redovisas nedan. Yttran-
dena i sin helhet finns i Göteborgs Stads diarium. 

Statliga myndigheter och organ
Länsstyrelsen 2015-06-18
Länsstyrelsen allmänt
Enligt Länsstyrelsen är det svårt att utifrån den fördjupade översiktsplanen 
ta ställning till om en hamnutbyggnad på Risholmen är lämplig hantering av 
överskottsmassorna från Västsvenska paketet. Det är positivt att kommunen 
vill försöka nyttiggöra massorna i närområdet, men att enbart bli av med över-
skottsmassorna är inte tillräckligt starka skäl för en hamnutbyggnad, med stora 
ingrepp i värdefull natur- och kulturmiljö. Länsstyrelsen anser att hamnens be-
hov av expansion ska avgöra storleken på hamnutbyggnaden. Den fördjupade 
översiktsplanen måste tydligare redovisa hamnens behov av expansion på sikt. 

Det är också oklart vilken typ av hamn som kommunen vill skapa förutsätt-
ningar för med den fördjupade översiktsplanen. Typ av hamn har betydelse för 
val av väg- och järnvägsalternativ, där exempelvis en energihamn inte har samma 
krav som en rorohamn vad gäller att få ut gods på väg eller järnväg. Det gör att 
typ av hamn har betydelse för riskbild, samt ingrepp i natur- och kulturmiljö.

I den fördjupade översiktsplanen redovisas nio vägalternativ och sju järnväg-
salternativ för anslutning till den nya hamnen på Risholmen. De olika alternati-
ven har olika stor påverkan på natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen vill avråda 
kommunen från de väg- och järnvägsalternativ som går via Hjärtholmsvägen 
och de vägalternativ som inte har anslutning till Sörredsmotet, samt järnväg-
salternativ F. De väg- och järnvägsalternativ som kommunen behöver fortsatt 
studera vidare inför kommande granskningshandling är de med bro över Ris-
holmsviken.

Kommentar - allmänt
Det är behovet av energihamn på kortare sikt fram till 2045 som lättast kan 
förutses, medan de framtida behoven är svårare att beskriva. Det långsiktiga be-
hovet kommer att beskrivas allmänt utifrån den strategiskt viktiga frågan om 
att reservera mark- och vattenområden för hamnens framtida utveckling, och 
därmed tillgodose att riksintresset säkras. 

Sedan samrådshandlingen togs fram, har hamnen definierat sitt behov av 
hamnutbyggnad på kort sikt till att endast omfatta energihamn. Efter samrådet 
har anspråken på de vatten- och markområden som behöver tas i anspråk för en 
sådan minskat.

Förslaget är att utbyggnaden av den nya energihamnen ska ske etappvis med 
färdig hamn ca 2045.  Transporter till och från energihamnen ska ske med fartyg. 
Någon ytterligare utbyggd infrastruktur krävs därför inte. Behovet av transpor-
ter med bil till energihamnen begränsas till service- och persontransporter. Be-
dömningen från GHAB är att Hjärtholmsvägen kan användas i befintligt läge. 

Det är endast de väg- och järnvägsalternativ som går på en bro över Arendals-
viken som är aktuella för utredning för att säkra transporterna till hamnen vid ett 
ändrat användningssätt och för utbyggnad på längre sikt.
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Länsstyrelsen Riksintressen - kommunikationer 
Trafikverket vill göra kommunen uppmärksam på skillnaderna mellan den verk-
samhet som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen och den verksamhet som 
beskrivs i tillståndsansökan enligt miljöbalken. Den fördjupade översiktsplanen 
har förslag om ett antal hamnändamål, men tillståndsansökan kommer i första 
hand hantera energihamnsändamål. En energihamn har lägre krav på ny väg- 
och järnvägsinfrastruktur, eftersom flytande gas/olja kan överföras direkt från 
båt till terminal och sedan i ledning.

Enligt Trafikverket behöver kommunen beskriva den tillkommande trafi-
kens påverkan på det övergripande trafiksystemet, inklusive åtgärdsförslag för 
att hantera framkomligheten vid ett ökat transportbehov, som exempelvis styr-
ning av transporter till vissa tidsintervall eller fysisk ombyggnad. Vidare behöver 
kommunen bli tydligare med trafikredovisningen. Totalt under perioden förvän-
tas en ökning med 3 000-4 000 lastbilar och 4 000-6 000 fordon per dygn. Det 
behöver enligt Trafikverket framgå om antal lastbilar och fordon avser trafikflö-
den som årsdygnstrafik (ÅDT), antal besökande lastbilar/fordon till hamnen, 
eller annat typ av mått.

Det vore, enligt Trafikverket, önskvärt om hamnens angöringspunkter i hu-
vudsak styrdes till Ytterhamnsmotet och det planerade Sörredsmotet. Det är då 
av stor vikt att planerad kommunal väg till Sörredsmotet iordningställs innan 
den nya hamnen på Risholmen tas i bruk. Kopplingen till Sörredsmotet har stor 
betydelse för trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 155, samt möjlighe-
ten att stänga befintlig signalreglerad korsning mellan väg 155 och Arendalsvä-
gen. Därför vill Trafikverket särskilt förorda de vägalternativ med anslutning till 
väg 155 via Sörredsmotet, dvs. A1, A2, B2, C1, C2 och C3.

Trafikverket anser att planhandlingarna behöver tydliggöra om hamnens ex-
pansion och utveckling kan föranleda behov av utökad bangårdskapacitet, som 
exempelvis längre spår på Älvsborgsbangården. Kapaciteten på Trafikverkets 
spår (Hamnbanan inkl. Älvsborgsbangården, Skandiabangården och Kvilleban-
gården) får inte användas till tågbildning och växlingsrörelser. Det är därför vik-
tigt att möjligheten till tågbildning och växlingsrörelser säkerställs inom ham-
nområdet. Järnvägssystemet i hamnområdet bör enligt Trafikverkets mening 
innefatta möjlighet till lokrundgång samt tågbildning och uppställning av tåg 
på upp till 750 meter.

Kommunen behöver i planhandlingarna säkerställa möjligheten till elektri-
fiering av järnvägsspåren. Det är bl a mot denna bakgrund som Trafikverket vill 
avråda från järnvägsalternativ F, eftersom anslutningen till befintligt Volvospår 
inte medger elektrifiering. Dessutom innebär järnvägsalternativ F flera kors-
ningspunkter mellan järnväg och hårt trafikerad väg 155.

Kommentar riksintressen- kommunikationer
Innehållen i FÖP:en och tillståndsansökan är inte överensstämmande i vissa be-
tydande avseenden. GHAB började arbeta med ansökan om tillstånd när plan-
processen för FÖP:en pågått under lång tid. De utredningar beträffande trafik, 
risker, naturvärden och buller som togs fram under arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen och som använts som underlag för denna, bygger på andra för-
utsättningar än de som ligger till grund för ansökan. Detta gäller särskilt den nya 
hamnens användningssätt och omfattning, trafikeringen samt etapputbyggna-
den av den nya hamnen.
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Förutsättningarna för den nya hamnanläggningen har förändrats helt under 
och efter samrådstiden allteftersom tiden mellan samråd och utställning går. 
Utställningshandlingen revideras därför i förhållande till senast gällande förut-
sättningar.

Trafikredovisningen kan göras tydligare då användningssätt och trafikmäng-
der till den nya hamnen blir kända. Eftersom bedömningen är att den nya ham-
nanläggningen- en energihamn inte kommer att ha stort transportbehov, blir 
påverkan på det övergripande transportsystemet litet. 

Angöringspunkterna till den nya hamnen föreslås i första hand styras till Yt-
terhamnsmotet och till Sörredsmotet. 

Eftersom det först är i ett framtida utbyggnadsscenario av hamnen som det 
blir krav på järnvägsförbindelse till Risholmen, kommer behovet av ökad ban-
gårdskapacitet endast att nämnas översiktligt i FÖP:ens utställningshandling. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och saknar bestämmelser varför 
något säkerställande av järnvägens elektrifiering inte kan göras genom planen. 
Volvospåret kommer dock av andra skäl att utgå som alternativ i planförslaget.

Länsstyrelsen - Riksintressen Totalförsvaret
Försvarsmakten framför i yttrande att del av vattenområde för Hamn: Allmän 
hamn (enligt Trafikverket 2010) tillhör Försvarsmaktens hamnanläggning vid 
Göteborgs garnison (se yttrande 2015-04-24, bifogas). Det aktuella området 
finns redovisat i sjökorten och märkt med tillträdesförbud. Detta bör framgå av 
reviderat underlag.

Kommentar - Riksintressen Totalförsvaret
Inför utställningen ska FÖP:en kompletteras och uppdateras med de rätta upp-
gifterna.

Länsstyrelsen - Riksintresse Kulturmiljövård
Nya Älvsborgs fästning är riksintresse för kulturmiljövården. Den föreslagna 
hamnutbyggnaden på Risholmen påverkar riksintresseområdet visuellt och ge-
nom intrång i det omgivande landskapet. Kommunen har för avsikt att i fortsatt 
planering av hamnutbyggnaden utreda påverkan på Nya Älvsborg. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning.

Kommentar - Riksintressen kulturmiljövård
Nytt kulturmiljöunderlag har tagits fram under samrådstiden. Detta ska redo-
visas i planhandlingarna och slutsatser ska dras om påverkan och eventuell risk 
för skada på riksintresset.

Länsstyrelsen - Riksintresse Industriell produktion
En hamnutbyggnad kan bidra till att stärka riksintresset för industriell produk-
tion, som är utpekat i Länsstyrelsens rapport Riksintresset Göteborgs Hamn.

Länsstyrelsen - Hushållningsbestämmelserna kap 4 MB
Kustområdet och skärgården omfattas av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken. 
Området är starkt påverkat att befintlig hamn och industri. En hamnutbyggnad 
är komplettering av befintlig verksamhet på platsen.
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Länsstyrelsen - Natura 2000- områden
Samtliga alternativ för väg- och järnvägsdragningar innebär omfattade anlägg-
ningsarbeten i eller i nära anslutning till Natura 2000-området Torsviken. Enligt 
Länsstyrelsens uppfattning bör direkta intrång i Natura 2000-området i för-
sta hand helt undvikas, i andra hand minimeras. Väg- och järnvägsalternativ 
som bidrar att förstärka fragmentisering mellan de olika delområdena i Natura 
2000-området bör också undvikas. Detta innebär att alternativ med broförbin-
delse över Risholmsviken bör vara de som i första hand studeras vidare. Även 
om dessa alternativ inte medför direkta intrång i Natura 2000-området så är 
de inte oproblematiska, då de kan medföra påverkan i form av buller, effekter 
på vattenomsättningen inom Natura 2000-området samt påverkan på fåglarnas 
inflygningsvägar till Torsviken. Oavsett val av alternativ är en effektiv skärmning 
mot Natura 2000–området av stor betydelse. Med nuvarande underlag kan det 
inte för något alternativ uteslutas att följden blir att bevarandet av de utpekade 
arterna inom området försvåras, dvs att det uppstår skada på Natura 2000-om-
rådet. Även själva hamnanläggningen på Risholmen medför en uppenbar risk 
för påverkan på Natura 2000-området. Dessa aspekter är inte särskilt ingående 
behandlade i den fördjupade översiktsplanen. Därför bör effekterna och konse-
kvenserna av hamnanläggningen och utfyllnaden i högre grad än nu arbetas in i 
den fördjupade översiktsplanen.

Kommentar - Natura 2000- områden
Natura 2000- frågan och den nya hamnanläggningens påverkan på Natura 
2000- området är central för FÖP:en att behandla. I FÖP:ens samrådshandling 
har fokus legat på att redovisa hur väg och järnväg till Risholmen skulle påver-
ka och eventuellt riskera att skada Natura 2000- området. Ett antal olika in-
frastrukturalternativ studerades därför. En utbyggd hamnanläggnings påverkan 
och risken för skada på Natura 2000- området behandlades inte alls i det skedet. 
Den påverkan togs istället upp i samrådshandlingen som tillhörde tillståndsan-
sökan för ny hamn.

I FÖP:ens utställningshandling kommer de flesta av infrastrukturalternati-
ven att väljas bort vilket gör att resterande alternativs påverkan kan beskrivas på 
ett noggrannare sätt. Vidare finns i utställningshandlingen ett konkret förslag till 
utbyggnad av en ny hamnanläggning- energihamn. I samband med det fortsatta 
arbetet med tillståndsansökan efter samrådet 2015, gjordes undersökningar av 
bla de marina naturförhållandena, fågellivet och de geotekniska förhållandena 
vid utbyggnad av en ny hamn. Dessa tillsammans med nya buller- och riskut-
redningar kan ligga till grund för en översiktlig bedömning av den påverkan som 
en utbyggd hamn kan få på Natura 2000- området. Det är dock först i ett senare 
skede då det blir aktuellt för GHAB att påbörja arbetet med ny tillståndsansö-
kan och detaljplan för den nya hamnen som effekterna och konsekvenserna för 
Natura 2000- området kan bedömas på ett noggrannare sätt.  

Vad gäller utbyggnad på mycket lång sikt, måste konsekvensbeskrivningen 
hållas på en än mer övergripande nivå, eftersom osäkerheterna om framtiden blir 
större ju längre fram som planeringshorisonten ligger.
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Länsstyrelsen - Miljökvalitetsnormer MKN vatten
Det finns enligt Länsstyrelsens bedömning risk att MKN för Rivö fjord inte 
uppnås med föreslagen hamnutbyggnad. Vattenförekomsten kan framförallt få 
negativ påverkan av direkt förlust av vattenområde och ålgräsängar, samt utsläpp 
av föroreningar och orenat dagvatten m m. Därför måste kommunen noggran-
nare utreda påverkan på vattenförekomsten och ta fram en utredning som  bland 
annat behandlar: 
• Gällande status och fastställd MKN. 
• Hänsyn till icke-försämringskravet. 
• Ålgräsförekomsten. 
• Påverkan på vattenförekomstens kemiska status vid spridning av TBT i bot-

tensediment samt läckage av bränsle och dagvatten.

Länsstyrelsen - Miljökvalitetsnormer MKN luft
Hamnverksamheten ger upphov till stora mängder kvävedioxid i luften och mil-
jökvalitetsnormen för luft överskrids i flera områden i Göteborg. Därför behö-
ver kommunen ta fram en utredning av effekten av utvidgad hamnverksamhet, 
inklusive transporterna för kvävedioxidnivån i Göteborg, samt tydliggöra utvid-
gningens påverkan på möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för kvävediox-
id. Miljökvalitetsnormerna avseende värden för dygn och timmar bedöms även 
gälla vid hotellverksamheten Arken. Därför bör denna verksamhet ingå i utred-
ningen av  kvävedioxidhalterna.

Kommentar - miljökvalitetsnormer vatten och luft
Miljökvalitetsnormer är bindande bestämmelser i miljöbalken som rör t ex kva-
liteten på luft och vatten. Ett genomförande av förslagen i en översiktsplan kan 
inverka negativt på den fastlagda statusen, och åtgärder för att förhindra detta 
bör därför redovisas i planens miljökonsekvensbeskrivning. I senast beslutade  
MKN för vatten har särskild hänsyn tagits till förhållandena i den del av vat-
tenförekomsten Rivö Fjord som innehåller Göteborgs hamn, så att hamnens 
fortsatta verksamhet samt också utbyggnad ska vara möjlig utan att miljökvali-
tetsnormerna för vatten överskrids.

GHAB har sedan tidigare tagit fram en kartering av bottenfaunan, där bl 
a befintliga ålgräsängar redovisats. GHAB har också tagit fram en dagvatte-
nutredning med förslag till åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet från 
hamnanläggningen. Utifrån det framtagna underlaget kan slutsatser dras och 
konsekvenserna beskrivas i FÖP:ens MKB. 

Miljöförvaltningen i Göteborg (se yttrande) har vid flera tillfällen mätt och 
beräknat luftkvaliteten i hamnen utifrån bl a kvävedioxidnivån, och funnit att 
hamnverksamheten med transporter, tvärt om vad länsstyrelsen påstår, inte har 
någon avgörande betydelse för att miljökvalitetsnormen för luft överskrids på 
flera håll i Göteborg. Så många transporter generar inte hamnen att dessa kan 
påverka luftkvaliteten. Det är biltrafiken och transporterna i övrigt som bidrar 
till de höga nivåerna. Bedömningen är att utökad hamnverksamhet inte medför 
att MKN för kvävedioxid kommer att överskridas. Någon särskild utredning 
kommer inte att genomföras i FÖP- arbetet.
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Länsstyrelsen - strandskydd
Strandskydd gäller i del av Torsviken, runt Knippelholmarna, Aspholmarna och 
Nya Älvsborg, samt i del av Arendal. Ett eventuellt behov av strandskyddsupp-
hävande får hanteras i efterföljande detaljplan/er.

Länsstyrelsen - Mellankommunala frågor
Kommunen anser att hamnutbyggnad är lämplig i ytterhamnsområdet, dvs väs-
ter om Älvsborgsbron, eftersom tung hamn- och industriverksamhet är svår att 
kombinera med pågående stadsutveckling. Det finns också få andra lokalise-
ringsalternativ i kommunen och i regionen med liknande förutsättningar och 
infrastruktur. Länsstyrelsen har inte någon annan uppfattning.

En hamnutveckling är viktig för arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i 
Göteborg och regionen. Den är väl i linje med Göteborgsregionens strukturbild 
och Göteborgs översiktsplan från 2009, som en av 13 strategiska frågor - Göte-
borg som Nordens logistikcentrum.

Länsstyrelsen - Hälsa och säkerhet / Risk och sårbarhet
Det fastställs inte något enskilt användningsområde för den nya hamnen på Ris-
holmen, men den parallella tillståndsansökan för vattenverksamhet har inrikt-
ning mot energihamn. En energihamn medför sannolikt tillkomst av ny infra-
struktur i form av gasledningar mm tillsammans med förvaring och hantering 
av bränsle. Detta bör beskrivas för att få en samlad riskbild över området för den 
fördjupade översiktsplanen. Dessutom finns ett antal tunga industrier och verk-
samheter i närområdet för den fördjupade översiktsplanen med klassificering 
farlig verksamhet, som även är viktiga att belysa för en samlad riskbild.

Enligt resultat från riskutredningen (för väg- och järnvägsanslutningar till 
ny hamn på Risholmen) är de lämpligaste alternativen för dragning av väg och 
järnväg till Risholmen via Hjärtholmsvägen. Denna dragning innebär konflikt 
med Natura 2000-område. Därför behövs noggrannare studie av risknivån för 
de andra alternativen.

Det är av riskutredningen svårt att utläsa säkerhetsåtgärdernas effekt på 
risknivån, samtidigt som kommunen är noggrann att påtala att ett antal säker-
hetsåtgärder krävs för att nå uppskattad risknivå. Dessutom vill kommunen i 
riskutredningen skjuta närmare studie av risknivån och säkerhetsåtgärder till de-
taljplaneringen. Länsstyrelsen anser dock att denna studie är en förutsättning för 
kommunens val av väg- och järnvägsanslutning till Risholmen och behöver ge-
nomföras i den fördjupade översiktsplanen. Det finns behov av en noggrannare 
utredning i ett tidigt skede, för att få en uppfattning av risknivån och identifiera 
de säkerhetsåtgärder som krävs för en acceptabel risknivå.

Det kan enligt Länsstyrelsen vara vilseledande att presentera diagram med 
samhällsrisk, då denna baseras på jämförande överslagsberäkningar för de olika 
väg- och järnvägsalternativen. Om diagrammet ska ha någon relevans krävs en 
tydligare presentation av de underlag som använts till bedömningarna. Dessut-
om krävs en tydligare förklaring av vad kommunen anser vara ”sannolikt” i denna 
utredning. Hur ofta bedöms en händelse inträffa?

Kommentar - Hälsa och säkerhet / Risk och sårbarhet
I samrådshandlingen har riskerna bedömts för ett antal väg- och järnvägsal-
ternativ. Efter att de flesta valts bort efter samrådet, kommer de alternativ som 
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finns kvar och som ingår i etapp 2 på lång sikt att riskbedömas på en översiktlig 
nivå, eftersom bedömningar om framtiden på lång sikt är betydligt osäkrare än 
den på kort sikt.

En översiktlig riskbedömning, som bl a innefattar riskerna med en ny energi-
hamn och påverkan av denna på andra verksamheter kommer att tas fram som   
underlag för MKB:n i utställningshandlingen.

Länsstyrelsen - Hälsa och säkerhet / Buller
En hamnutbyggnad på Risholmen kan bidra till att bostäderna i söder, på andra 
sidan Göta älv, utsätts för ökat buller. Därför behöver kommunen, med exempel-
vis en bullerutbredningskarta, beskriva de bullernivåer som närboende kan få av 
en hamnutbyggnad (inklusive transporter). Kommunen behöver också beskriva 
konsekvenserna av en förändrad bullersituation.

Länsstyrelsen anser att de bullervillkor som gäller för hamnen också bör gälla 
för hamnutbyggnaden på Risholmen. Det är för närvarande max 45 dB(A) ekvi-
valent ljudnivå som dygnsvärde. Från hösten 2017 gäller 43 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå. Momentant ljud nattetid får uppgå till max 60 dB(A). Denna ljudnivå 
får överskridas upp till tre gånger per natt med max 10 dB(A). I ÅF:s rapport, 
daterad 2015-01-26, görs en bedömning, men den har inte inarbetats i planför-
slaget.

Kommentar - Hälsa och säkerhet / Buller
FÖP:en ska kompletteras med en ny bullerutredning, som ska omfatta såväl nu-
varande bullerförhållanden som framtida och de som rådde år 2000 då Natura 
2000- områdena bildades.
 
Länsstyrelsen - Hälsa och säkerhet / Översvämningar
Enligt den fördjupade översiktsplanen är den befintliga marknivån mellan +1,7 
till + 2,0 meter vid några av väg- och järnvägsanslutningarna till den föreslagna 
hamnen på Risholmen. Det är under rekommenderad planeringsnivå för Sti-
gande vatten (se Länsstyrelsens rapport). En hamnanläggning och dess infra-
struktur bör vara skyddad till en nivå för samhällsviktig verksamhet. Kommu-
nen behöver i den fördjupade översiktsplanen redovisa en trovärdig hantering av 
framtida översvämningsrisker. Möjligheten att tekniskt, ekonomiskt och miljö-
mässigt säkra väg- eller järnvägsanslutning mot klimatförändringarna kan vara 
en faktor som påverkar val av alternativ.

Kommentar -Hälsa och säkerhet / Översvämningar
De studerade infrastrukturalternativen ligger i flera fall under den rekommende-
rade planeringsnivån i Länsstyrelsens rapport Stigande vatten för att risken för 
översvämningar ska undvikas. Åtgärder för att skydda infrastrukturanläggning-
arna och själva hamnanläggningen måste därför vidtas i de fall marknivåerna 
inte kan höjas till godtagbar nivå utan att det blir svåra konsekvenser för om-
kringliggande markområden, inklusive Natura 2000- området.

Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning att hamnanläggning och in-
frastruktur ska skyddas till nivån för samhällsviktig verksamhet. Nivån på ham-
nanläggningen kommer att ligga på ca +2,5, och infrastrukturen i etapp 1 på 
minst +1,8 m ö h.  (Hjärtholmsvägen)
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Länsstyrelsen - Hälsa och säkerhet / Geotekniska förhållanden
Statens Geotekniska Institut (SGI) har till Länsstyrelsen lämnat yttrande om de 
geotekniska säkerhetsfrågorna. SGI:s rekommendation är ett geologiskt och ge-
otekniskt underlag till den fördjupade översiktsplanen, eftersom de geotekniska 
riskfrågorna kan vara styrande vid strategiska val av markanvändningen. De geo-
tekniska underlagen bör omfatta skred och ras (jord och berg), erosion, områden 
med komplicerad geoteknik som kan innebära begränsad byggbarhet, samt den 
geotekniska säkerheten relaterad till risken för översvämning.

Enligt SGI är hamnutbyggnaden ett inom område med växlande geologiska 
förhållanden, från kalt berg till lera, samt inom stora områden med fyllnadsmas-
sor ovanpå lera och sediment med organiska material. Lerans mäktighet upp-
går till mer än 10 meter. SGI kan dock konstatera att området har omfattande 
tung industrietablering och ser utifrån geoteknisk säkerhetssynpunkt inget hin-
der mot detaljplaneläggning och utbyggnad, under förutsättning av noggrann 
hänsyn till geotekniken. Vallar, vägar, järnvägar, byggnader och utfyllnader måste 
utföras med hänsyn till förutsättningarna hos jord och berg, samt med hänsyn 
till risken för erosion i samband med höga vattenstånd.

Kommentar - Hälsa och säkerhet / Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena ska redovisas i översiktsplanens utställningshand-
ling, liksom också de eventuella åtgärder som måste vidtas för att höja stabilite-
ten och byggbarheten i området.

Länsstyrelsen - Nationella och regionala mål, planer och program
Den fördjupade översiktsplanen berörs av flera nationella och regionala mål, pla-
ner och program. Regional plan för transportinfrastrukturen har bl a mål om 
att förbättra och effektivisera godstransporterna på väg och järnväg till och från 
Skandinavien via Göteborgs Hamn. Handlingsprogram för hållbara transporter 
2013-2015 är ett verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det 
goda livet samt Tillväxtstrategin för Västra Götaland. Handlingsprogrammets 
syfte är att driva fram lösningar på kort och lång sikt, för omställning till hållbart 
transportsystem.

Trafikverket har i uppgift att genomföra nationella och regionala program, 
däribland åtgärder för ökad kapacitet på Hamnbanan för att möta efterfrågan på 
järnvägstransporter. En järnvägsanslutning till Risholmen och överflyttning från 
väg- till järnvägstransporter är positivt för Trafikverkets investering och för att 
kunna uppfylla de nationella och regionala målen och programmen.

Länsstyrelsen - Miljökvalitetsmål
Det är enligt kommunen svårt att avgöra om och hur den fördjupade översikts-
planen kan med- eller motverka till att nå miljömålen, med anledning av osä-
kerhet omkring typ av hamnverksamhet och infrastruktur, samt plangenomför-
ande. Kommunens förhoppning är att draghjälp att nå miljömålen ska komma 
från utvecklingen av miljövänligare förbränningsmotorer och bränslen till båtar 
och bilar. Detta är enligt Länsstyrelsen en defensiv hållning gentemot miljömå-
len. Kommunen har då inte utgått från miljömålen som en planeringsförutsätt-
ning, utan hoppas att någon annan ska lösa problemen. Länsstyrelsen anser att 
kommunen i den fördjupade översiktsplanen kan sätta upp tydligare spelregler 
och rekommendationer för att nå miljömålen i planeringen, för att därefter göra 
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ställningstaganden inför fortsatt planering. Möjligheten att nå miljömålen bör 
beskrivas som en grund för de val och ställningstaganden som kommunen gör i 
den fördjupade översiktsplanen.

Kommentar - Miljökvalitetsmål
Förslagen i FÖP:en ska ställas mot kommunens miljökvalitetsmål och utvecklas 
på ett tydligare sätt i utställningshandlingens miljökonsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen - Övriga allmänna intressen / Materialförsörjning
Kommunen vill nyttiggöra överskottsmassorna från Västsvenska paketet för 
hamnutbyggnad på Risholmen. Det gör att projektet har en tidsplan där del 
av hamnutbyggnaden behöver vara färdig att tas i bruk till år 2030, men att en 
fullständig hamnutbyggnad kan pågå fram till år 2050. Länsstyrelsen är generellt 
positiv till om överskottsmassorna från Västsvenska paketet kan få användning i 
närområdet, men vill understryka betydelsen av en masshanteringsplan som tar 
hänsyn till transporternas miljö- och hälsopåverkan.

Kommentar - Övriga allmänna intressen / Materialförsörjning
Frågan är inte längre aktuell

Länsstyrelsen - Övriga allmänna intressen / Kulturmiljö
Samrådshandlingen har ingen redovisning av fornlämningsbilden. Det pågår 
marinarkeologisk utredning inom del av vattenområde som kan bli påverkat av 
hamnutbyggnad på Risholmen.

Kommentar- Övriga allmänna intressen / Kulturmiljö
Utställningshandlingen ska kompletteras med fornlämningsredovisning, med 
resultatet från den marinarkeologiska utredningen samt med en kulturmiljöut-
redning.

Länsstyrelsen - Övriga allmänna intressen / Friluftsliv
Kommunen har för avsikt att bilda naturreservat enligt 7 kap miljöbalken i del 
av närområdet, i syfte att ge naturvärden starkare skydd och öka tillgänglighe-
ten för friluftsliv. I samband med reservatsbildningen bör också en avgränsning 
göras mellan områden som ska ha hög tillgänglighet för friluftsliv och områden 
med lägre tillgänglighet pga risk för konflikt med industri och hamnverksam-
het. Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att stärka friluftslivet i 
området.

Kommentar -Övriga allmänna intressen / Friluftsliv
I utställningshandlingen kommer ett förslag till avgränsning mellan områden 
för friluftslivet och de för hamnverksamhet och industri att redovisas.
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Länsstyrelsen - Övriga allmänna intressen / Transporter
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tagit fram en målbild för kol-
lektivtrafiken. Trafikverket vill gärna att en fördjupad översiktsplan ska relatera 
till målbilden och beskriva möjligheterna för personal att nå området till fots, via 
cykel, samt kollektivtrafik.

Kommentar - Övriga allmänna intressen  / Transporter
FÖP:en ska kompletteras med ett avsnitt som redovisar möjligheterna att nå 
området med kollektivtrafik, till fots och med cykel samt förslag till hur förhål-
landet för dessa trafikanter kan förbättras.

Länsstyrelsen - Miljöbedömning 
Länsstyrelsen och kommunen har haft två samrådsmöten om planens miljökon-
sekvenser. Det första hölls den 25 november 2011 och det andra hölls med an-
ledning av utökat uppdrag den 4 november 2014. Länsstyrelsen och kommunen 
är överens om miljökonsekvensbeskrivningens inriktning, med redovisning av 
ett huvudalternativ, dvs hamnutbyggnad på Risholmen fram till år 2050, och ett 
nollalternativ, dvs ingen hamnutbyggnad.

Kommentar - Miljöbedömning
Huvudalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att handla om ut-
byggnad av Risholmenhamnen som en energihamn med tidsinriktningen fram 
till 2045. En framtida utbyggd hamn och/eller en hamn för annat ändamål efter 
denna tid kommer endast att beskrivas översiktligt. Nollalternativet inriktas på 
att spegla förhållandena fram till 2045, då det inte har byggts någon ny hamn 
på Risholmen. 

Länsstyrelsen - Planförslagets konsekvenser
Länsstyrelsen kan inte med enkelhet utläsa den fördjupade översiktsplanens 
konsekvenser på natur- och kulturmiljön. Det skulle vara positivt om över-
skottsmassorna från Västsvenska paketet kom till användning i närområdet, men 
behovet att avyttra massorna bör inte vara den enda faktorn. Ett sådant scena-
rio skulle kunna medföra större konsekvenser på natur- och kulturmiljön än 
nödvändigt. Enligt Länsstyrelsen måste också hamnens utbyggnadsbehov vägas 
mot miljöingreppen och masshanteringen. Det behövs en tydligare redovisning 
av hamnens utbyggnadsbehov, nu och på sikt, för att kunna ta ställning till en 
lämplig användning av överskottsmassorna från Västsvenska paketet och göra en 
avvägning mot planförslagets konsekvenser på natur- och kulturmiljön.

Kommentar - Planförslagets konsekvenser
Frågan om att använda stora mängder massor från det västsvenska paketet för ny 
hamnanläggning på Risholmen är inte längre aktuell.

Länsstyrelsen - Program, riktlinjer och rekommendationer som bilagor till 
översiktsplanen
Till den fördjupade översiktsplanen följer ett antal bilagor och utredningar. En-
ligt Länsstyrelsen krävs ytterligare utredningsmaterial om påverkan på övergri-
pande trafiksystem; riksintresse för kulturmiljövården; vattenkvalitet och MKN 
för vatten; luftkvalitet och MKN för luft; trafik- och verksamhetsbuller; risken 
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för översvämning till följd av förväntad klimatförändring; samt geoteknik. Det 
krävs också en övergripande utredning om hamnens behov av expansion nu och 
framöver, tillsammans med masshanteringen. Slutligen behöver befintligt vat-
ten-, natur- och riskutredningsmaterial fördjupas med de väg- och järnvägsal-
ternativ som innebär bro över Risholmsviken.

Kommentar - Program, riktlinjer och rekommendationer som bilagor till 
översiktsplanen
Kulturmiljöunderlag som stöd för bedömningen av eventuell skada på riksin-
tresset Nya Älvsborg är framtaget under samrådstiden. Geotekniskt underlag 
kommer att redovisas, liksom översiktlig riskbedömning och uppdaterad bulle-
rutredning.

Länsstyrelsen - Genomförande
Länsstyrelsen ansåg att den fördjupade översiktsplanen, i den form den hade 
efter samrådet, inte utgjorde ett fullgott underlag för den då pågående till-
ståndsprövningen. 

Kommentar - Genomförande
Synpunkterna är inte längre aktuella.  

Försvarsmakten
Myndighetens synpunkt är sammanfattad i Länsstyrelsens yttrande.

Havs och vattenmyndigheten, Hav
Myndigheten anser att handlingarna särskilt bör kompletteras avseende planens 
konsekvenser för bestånden av ålgräs i Göta älvs mynning. Yttrandet begränsas 
därför till den enligt myndigheten viktiga frågan om förluster av ålgräs eftersom 
denna fråga inte på ett utförligt sätt hanterats i samrådshandlingarna.

I de tillståndsprövningar enligt miljöbalken som löper parallellt med fram-
tagandet av översiktsplanen har Havs- och vattenmyndigheten framfört vikten 
av att de förluster av marina biotoper som uppstår med hamnens utvidgande 
kompenseras. Ålgräs utgör en särskilt skyddsvärd biotop som i takt med ham-
nens och stadens utbyggnad har minskat kraftigt i utbredning. Med utfyllnad i 
Arendalsviken kommer 2 ha ålgräs att försvinna och om utbyggnaden vid Ris-
holmen genomförs innebär det en förlust av ytterligare och än mycket större 
ålgräsbestånd. 

Den fördjupade översiktsplanen bör därför innehålla en tydlig beskrivning av 
vilka förluster av ålgräs som kan förväntas av planens genomförande samt vilka 
åtgärder som föreslås för att dels minimera förlusterna och dels kompensera de 
förlorade ekosystemtjänsterna.

Kommentar
Frågan om förlust av ålgräs eller annan påverkan på den marina miljön vid en 
utbyggnad av hamnanläggningen har inte behandlats i samrådshandlingen.

Inventeringar av de marina bottenförhållandena gjordes som underlag för an-
sökan om tillstånd för vattenverksamhet och hamn. Efter samrådet har GHAB 
minskat omfattningen av den tänkta hamnanläggningen så att bl a skador på 
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inventerade viktiga ålgräsbestånd ska undvikas. Det kommer inte att göras yt-
terligare marina undersökningar som underlag för FÖP:en Frågan kommer att 
utredas vidare av GHAB när det blir aktuellt att åter ta upp arbetet med en ny 
tillståndsansökan.

Trafikverket
Synpunkterna som kan föranleda ändringar och kompletterade finns samman-
fattade i länsstyrelsens yttrande. 

Övriga synpunkter:
Trafikverket ser gärna att järnvägsanslutningen till Risholmen kommer till stånd 
så snart som möjligt. 

Det är även bra ur miljösynpunkt att överskottsmassor från stora planerade 
infrastrukturprojekten i Göteborg kan utnyttjas lokalt. 

Det behöver förtydligas i underlaget om antal lastbilar och fordon avser tra-
fikflöde uttryckt som årsdygnstrafik (ÅDT), antal lastbilar/fordon som besöker 
hamnen per dygn eller något annat mått. 

Det behöver också beskrivas i underlaget hur det övergripande trafiksystemet 
bedöms klara den tillkommande trafiken, och om det finns några särskilda behov 
av åtgärder för att hantera transporterna. Möjligheterna för personal att ta sig 
till och från området till fots, via cykel samt kollektivtrafik bör också beskrivas. 

Det är av stor vikt att den planerade kommunala anslutande vägen till Sör-
redsmotet iordningställs innan den nya hamnen tas i bruk. 

Kommentar
Synpunkterna noteras.

Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot den fördjupade 
översiktsplanen men påminner om att alla byggnadsobjekt högre än 20 m skall 
remitteras till LFV innan uppförande.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

Naturvårdsverket
Avstår från att lämna synpunkter 

Riksantikvarieämbetet
Avstår från att lämna synpunkter .

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ser allmänt positivt på de planer som Göteborgs hamn AB har för 
den planerade utbyggnaden av en ny energihamn vid Risholmen. Dagens olje-
hamn i Skarvikshamnen har nått sin maxkapacitet varför denna nya expansion 
västerut anses fullt logisk ur ett infrastrukturperspektiv.
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Svenska Kraftnät
Har ingenting att erinra mot upprättat förslag. Eftersom Svenska kraftnät inte 
har några ledningar i anslutning till aktuellt område önskas därför ingen fortsatt 
medverkan i remissförförandet förutsatt att planområdet inte förändras.

Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar följande fastigheter i Göteborg som på-
verkas av hamnprojektet Risholmen: Nya Älvsborgs fästning (Älvsborg 855:752) 
Knippelholmarna samt (Syrhåla 765:255 och 765:256).  

Nya Älvsborgs fästning är ett statligt byggnadsminne och en del av det natio-
nella kulturarvet. Det är en gemensam resurs och SFV:s uppdrag är att bevara, 
vårda och utveckla fastighetens kulturvärden. Vidare ska SFV verka för att bru-
kare och hyresgäster inom fastigheten ska kunna bedriva sin verksamhet. SFV 
har som sakägare följande synpunkter på planen.

Västra Arendal och Torsviken gränsar till Nya Älvsborgs fästning som är ett 
riksintresse för kulturmiljö enligt miljöbalken. Den föreslagna hamnutbyggna-
den på Risholmen riskerar orsaka betydande miljöpåverkan på riksintresset. I 
kommande planering behöver hänsyn tas för att minimera intrånget i riksin-
tresset. Det är även angeläget att planeringen av utbyggnadsetapperna Arendal 2 
och Risholmen samordnas för att minimera påverkan på riksintresset.

Enligt förslaget för utbyggnaden av Risholmen kommer Knippelholmarna 
att plansprängas och ingå i det nya terminalområdet. I underlagsmaterialet sak-
nas relevant information om Knippelholmarna kulturhistoriska värden och na-
turvärden vilket behöver belysas i den kommande planeringen. De sista resterna 
av den naturliga kuststräckan i en förövrigt starkt urbaniserad miljö har ett stort 
värde för läsbarheten av det ursprungliga natur- och kulturlandskapet.

Kommentar
Efter att samrådet genomförts har ett fördjupat kunskapsunderlag tagits fram 
där riksintresset Nya Älvsborgs kulturhistoriska värden noggrant beskrivits lik-
som också områdets betydelse för försvaret av Göteborgs inlopp under århund-
radena. I materialet beskrivs Knippelholmarnas betydelse för förståelsen och läs-
barheten av det ursprungliga natur- och kulturlandskapet. 

Sedan samrådet har också GHAB tagit fram ett förslag till en mindre ham-
nanläggning, där Knippelholmarna inte berörs på samma sätt som i tillstånds-
förslaget. 

Kulturmiljömaterialet kommer att inarbetas i utställningshandlingens plan-
beskrivning med MKB. Konsekvenserna för riksintresset ska beskrivas för i för-
sta hand den föreslagna mindre utbyggnaden av hamnen fram till 2045. Kon-
sekvenserna för riksintresset om hamnen i en framtid byggs ut till en storlek då 
också Knippelholmarna tas i anspråk kommer endast att belysas översiktligt. 

SGI Sveriges Geotekniska institut
SGI har lämnat synpunkter till Länsstyrelsen som sammanfattat dem i sitt ytt-
rande.
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Kommun/region
Göteborgs Energi AB
Göteborg Energi har bedrivit vindkraftsverksamhet på och kring Risholmen 
sedan tidigt 1990-tal. Bolaget har tillstånd enligt miljöbalken att bedriva vind-
kraftsverksamhet på Risholmen-Arendal (M 1155-08). Områdets läge med 
ostörda havsvindar i kombination med god infrastruktur gör platsen synnerligen 
lämplig för vindkraftsverksamhet.

I området står idag elva vindkraftverk av vilka Göteborg Energi äger 5,5. 
Det nyaste vindkraftverket Big Glenn togs i drift i mars år 2012 och får enligt 
tillståndet drivas fram till mars år 2037. Verket VG05 får enligt tillstånd drivas 
till år 2019 och bolaget ansöker om förlängd drifttid med fem år. Frågan prövas 
just nu av mark- och miljödomstolen. Övriga vindkraftverk är ålderstigna och 
kommer sannolikt att behöva avvecklas inom fem år.

Området kring Risholmen är en av få platser inom kommunen som rymmer 
fler än enstaka vindkraftverk. I samrådshandlingar för översiktsplanen såsom 
Översiktlig studie av väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på Risholmen, 
nämns inte dagens vindkraftsetablering under befintliga verksamheter.

Göteborg Energi betonar att området kring Risholmen är synnerligen lämp-
ligt för vindkraftsverksamhet och ligger i linje med inriktningen för den ansök-
ta hamnverksamheten som också den är energi och hållbarhet. I den framtida 
planeringen av området bör därför hänsyn tas till möjligheten att även fortsätt-
ningsvis samlokalisera vindkraft med hamnverksamheten.

Den fördjupade översiktsplanen och ansökan om hamnverksamhet bör 
åskådliggöra möjligheten att samlokalisera vindkraft med hamnverksamheten 
även fortsättningsvis. MKB för ansökan om hamnverksamhet bör belysa hur 
hänsyn tas till grundläggningen av befintliga vindkraftverk vid anläggning av 
hamnen och dess kringverksamheter. 

Kommentar
Samtliga vindkraftverk utom ett är nedmonterade. (Även Big Glenn) 

Det är uppenbart att nya vindkraftverk i området ytterligare skulle försvåra 
möjligheterna att uppföra en ny hamnanläggning på Risholmen. Natura 2000- 
området är bildat i enlighet med fågeldirektivet och vindkraftverk i fågelområ-
den medför problem ur flera aspekter i de flesta fall.  

Ståndpunkten i FÖP:en kommer därför att vara att inga tillstånd bör lämnas 
för nya vindkraftverk i området, om det inte är förenligt med hamnändamålet.  

Göteborg Energi AB med dotterbolags ledningsnät
Har lämnat synpunkter som rör genomförandet av en ny hamnanläggning och 
dom handlar om ledningsnät, transformatorer etc. Synpunkterna är inte längre  
aktuella och lämnas därför utan kommentar.

Göteborgs Hamn AB, GHAB
Göteborgs Hamn AB, nedan även benämnt som Hamnbolaget, har synpunkter 
på samrådsmaterialet.

Synpunkterna är i flera avseenden inte längre aktuella varför de endast kort 
sammanfattas. 

Att kunna anlägga hamn vid Risholmen är viktigt för att kunna utveckla 
godsnavet Göteborgs hamn. Risholmen planeras fullt utbyggd utformas som 
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torrlast- och energihamn. För att minska störningen på det närliggande Natura 
2000-området bör bullrande verksamhet läggas i de södra och östra delarna av 
området. Om energihamnen läggs i väster och nordväst kan den fungera som en 
buffert mellan naturområden och bullrande verksamhet. 

Hamnbolaget ansöker i ett första steg om energihamn med massor från Väst-
svenska paketet. Hamnbolaget räknar med att steg 1 av hamnutveckling vid Ris-
holmen kan tas i bruk genom att befintliga Hjärtholmsvägen breddas till två 
körfält i söder, bullervallarna i öster byggs ut i norr samt att bulleråtgärder görs 
mot vattenområdena i väster. I nästa skede är scenariot att hamnen söker för yt-
terligare 20-25 ha för torrlast- och energihamn och där utfyllnad sker med egna 
muddermassor. I detta skede behövs ny väg och järnväg till Risholmen. 

Nollalternativet behöver utvecklas med vilken påverkan det blir på riksintres-
set Göteborgs hamn om hamnen inte får utvecklas enligt FÖP:en. 

Hamnbolaget konstaterar att Stadsbyggnadskontoret föreslår ett avsteg från 
riksintresset Göteborgs hamn genom att föreslå att Torsviken inte ens på lång 
sikt kommer att utvecklas mot hamnverksamhet. Hamnbolaget saknar en be-
dömning av konsekvenserna för riksintresset. 

Hamnbolaget delar inte bedömningen att det finns risk för att MKN för luft 
och vatten överskrids med en ny hamn på Risholmen. Hamnbolaget har svårt 
att se att målet god bebyggd miljö motverkas även om Nya Älvsborgs fästning 
påverkas.

Angående trafikutredningen: Hamnbolaget ser gärna en spridning av trafiken 
på samtliga trafikmot längs väg 155 även om Ytterhamnsmotet är huvudmotet. 
GHAB ser gärna att ett mer övergripande strategiskt tänk runt trafiksituationen 
i stort utvecklas. Hamnbolaget anser att Volvos privata väg, Hamneviksvägen, på 
sikt bör vara tillgänglig för ”allmän” trafik så att man får en större spridning av 
trafiken i området. Hamnbolaget är tveksam till behovet av en separat serviceväg 
till Hjärtholmen.

Angående naturutredningen: Felaktiga trafikmängder har använts i underla-
get. Det hade varit bättre om Naturcentrum hade fått beskriva konsekvenserna 
för olika typer av brolösningar för att därefter göra ett val.

Angående bullerutredningen: Bullerutredningen justeras så att rätt förutsätt-
ningar vad det gäller antalet transporter enligt ovan används i beräkningarna. I 
uppdaterad bullerutredning måste bullerpåverkan på Natura 2000-området be-
lysas med tanke att den samlade bullernivån i området inte får öka gentemot den 
bullernivå som rådde år 2000.

Angående riskutredningen: Riskutredningen bör kompletteras med en be-
dömning vilken påverkan Preems raffinaderi har på de olika väg och järnväg-
salternativen och tvärtom eftersom det är väsentligt för hur till exempel Hjärt-
holmsvägen kan nyttjas. Riskutredningen måste också bedöma påverkan på 
bergrummen under Risholmen på grund av ökad belastning på vägen.

Sammanfattande slutsatser: Så stor hänsyn som möjligt ska tas vad det gäl-
ler befintliga natur- och kulturmiljöer samt befintliga verksamheter, men Göte-
borgs hamn kan inte utvecklas på något annat ställe än inom detta område. Det 
är därför av yttersta vikt att hamnen prioriteras framför andra intressen i områ-
det vid avvägning mellan olika intressen.

En väg bör byggas mellan det kommande planskilda Sörredsmotet mot Aren-
dal för att avlasta Arendalsvägen och Oljevägen. För trafik till och från Rishol-
men bör utredas alternativen väg längs Hjärtholmsvägen (väg med farligt gods), 
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väg längs landtungan (väg med farligt gods) samt väg längs Terminalvägen (väg 
utan farligt gods). För järnväg prioriterar Hamnbolaget utredning med alterna-
tivet längs Hjärtholmsvägen, samt alternativet norr om Arken för att sedan vika 
ner mot befintliga kajer. Järnväg eller väg söder om Arken är otänkbart då det 
medför att vissa kajlägen inte kan utnyttjas. 

Knippelholmarna bör får tas i anspråk för hamnutveckling. I miljötillstånds-
processen har utretts möjligheten att spara Knippleholmarna. Bedömningen är 
att det får så stora negativa konsekvenser för utvecklingen av Göteborgs hamn 
att det bedöms som ett olämpligt alternativ.

Kommentar
Många av synpunkterna från Göteborgs hamn är inaktuella efter att samrådet 
för tillståndsansökan genomförts. 

GHAB arbetade fram till våren 2016 med en ny ansökan där anspråken på 
ytor för ny hamn har minskat. GHAB har presenterat nya lösningar för trafi-
kering och nytt underlag för de trafikmängder som förväntas uppkomma. Efter 
att arbetet med tillståndsansökan lagts ner har förutsättningarna för utformning 
och innehåll för Risholmenhamnen ytterligare delvis förändrats. Utställnings-
handlingen för FÖP:en kommer att följa de nya förutsättningarna. 

Ytterligare kommentarer på GHAB:s synpunkter kommer därför inte att 
lämnas i denna samrådsredogörelse. 

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har enbart tagit ställning i frågan om hur väg och järnväg 
skall dras till Risholmen. Det viktiga i detta skede är att förutsättningar för till-
gänglighet till området säkerställs för räddningsfordon och att transporter till 
och från området kan ske på ett säkert sätt. Hur och vad och hur mycket bered-
skap som krävs på och för området kommer klargöras innan hamnanläggningen 
tas i bruk. Anläggningen kommer att prövas för klassning som farlig verksamhet 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten har granskat rapporten Riskutredning för väg- och järn-
vägsanslutningar till ny hamn på Risholmen (2014-03-25) och bedömer att den 
med avseende på syftet är tillfyllest och ställer sig bakom de slutsatser som görs 
däri. Det är sträckning D3 för väg och F för järnväg som är mest fördelaktiga 
med avseende på risk för liv och hälsa. Det är även viktigt att poängtera att sä-
kerhetshöjande åtgärder på Hjärtholmsvägen är en förutsättning för utbyggna-
den men även att man i rapporten identifierat ett behov av vägförbättringar och 
avbalkning för det befintliga.

Flera av förslagen på sträckning av ny väg och järnväg ligger på eller i direkt 
anslutning till bergrum varvid räddningstjänsten vill påtala att aktsamhet för 
den skull måste ske vid byggnation. Innan ny väg och järnväg tas i drift måste 
markvibrationer med avseende på bergrummen beaktats.

Kommentar
Synpunkterna noteras.
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Göteborgsregionens kommunalförbund
I GR:s mål- och strategidokument framhålls vikten av Göteborgs hamn som 
Skandinaviens största hamn, vilket också ställer stora krav på infrastrukturen 
i regionen. För att hamnen ska fortsätta utvecklas i samma riktning krävs en 
robust kapacitet i järnvägssystemet och god tillgänglighet i det övergripande 
transportsystemet.

Hamnen i Göteborg har nationell och internationell betydelse, och har en 
central roll för regionens näringslivsutveckling och sysselsättning. Det är därför 
viktigt att hamnen ges möjlighet att expandera.

Det är samtidigt positivt att det finns en funktionell avsättning för de massor 
som förväntas uppstå i samband med genomförandet av västsvenska paketet. 
En utbyggnad av hamnen är till fördel för hamnens verksamhet och därmed 
regionens utveckling. Om hamnens utbyggnad inte genomförs måste alternativ 
avsättning för det västsvenska paketets massor hittas.

GR har i tidigare yttranden betonat att det är viktigt att Ytterhamnarna ges 
möjlighet att utvecklas vidare samtidigt som ansträngningar bör göras för att 
minimera eller kompensera nödvändiga ingrepp där så är möjligt. Skapandet av 
ett naturreservat säkrar områdets naturvärden samtidigt som tillgänglighet till 
rekreation för närboende ökar.

Ur regional synvinkel är det angeläget att transportkapaciteten till och från 
hamnen säkras i hela transportsystemet. Goda kopplingar med väg och järnväg 
är en förutsättning. GR tar däremot inte ställning i frågan om vilka väg- eller 
järnvägsalternativ som skall förordas

Kommentar
Synpunkterna noteras.

Lantmäterimyndigheten, Göteborgs stad 
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget.

Kretslopp och vatten nämnden
Avfall: Det finns ett flertal deponier (utfyllda områden som klassas som depo-
nier) i området som inte redovisas i handlingarna. Hänsyn kan behöva tas till 
dessa beroende på vad som planeras där. Deponierna syns i Infovisaren och heter 
Arendal varvet, Arendal Flatholmen och Arendal Rågskär.

Ledningsutbyggnad: Planområdet är till viss del va-försörjt via internt led-
ningsnät tillhörande Göteborgs Hamn. Förbindelsepunkt för ändamålen dricks-
vatten och spillvatten finns upprättad vid Hjärtholmsvägen, ca 1000 meter nord-
väst om Hjärtholmsvägens anslutning mot Arendalsvägen. 

Dricksvatten: Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i 
Hjärtholmsvägen. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger 
uttag av brandvatten motsvarande områdestyp B2;VAV publikation P 83. Lägsta 
normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 50 m. I de fall högre 
vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren/ exploatören.

Spillvatten: Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsys-
tem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 
Spillvattenanslutning kan ske till allmänt tryckavloppsledningsnät i Hjärtholm-
svägen.

Dagvatten: Allmänna dagvattenledningar finns inte utbyggda i området. 
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Dagvattnet från planområdet får avledas till kustvattnet, efter att erforderliga 
reningsåtgärder gjorts.

En dagvattenutredning ska göras för det aktuella området där även uppströms 
och nedströms förhållanden klargörs. Av denna ska framgå de förändringar i 
dagvattenflöden som planen skapar samt status för aktuell recipient. Dagvatten-
utredningen ska, förutom utbyggnaden av hamnen på Risholmen, även redovisa 
konsekvenser av de alternativa kommunikationsstråken.

Klimatanpassning: Inom älvnära områden gäller lägsta nivåer för färdigt golv 
och öppningar i byggnader enligt Vattenplanen antagen av KF 2003: Område A, 
Torshamnspiren, lägsta nivå FG +2,5 

Ekonomi: Förvaltningen kretslopp och vatten förväntas i nuläget inte få några 
kostnader eller intäkter vid plangenomförandet. Om planerat genomförande på 
något sätt påverkar befintliga, allmänna va-anläggningar, ska åtgärder bekostas 
av orsakande part. 

Kommentar
GHAB tog fram ett koncept till dagvattenutredning för den nya hamnläggning-
en, där de övergripande principerna kan användas vid beskrivning av dagvatten-
hanteringen i FÖP- området. Eftersom något projekt för tillståndsansökan inte 
finns för närvarande, kommer dagvattenhanteringen endast att beskrivas över-
siktligt i FÖP: en för att närmare utredas den dag det är aktuellt med att begära 
tillstånd för ett genomförande. 

Angående riskerna för översvämning och höga vattenstånd, se kommentar 
till Länsstyrelsen.

Kulturnämnden  
Sammanfattande synpunkter: Nya Älvsborg är en av Göteborgs viktigaste kul-
turmiljöer, nödvändig för att förstå Göteborg som befästningsstad. Därtill har 
platsen mycket höga pedagogiska, upplevelse- och rekreationsvärden.

Den planerade hamnutbyggnaden kommer att innebära synnerligen negativa 
och irreversibla konsekvenser för kulturmiljön och riksintresset Nya Älvsborg 
genom kraftig förändring av det omgivande landskapet.

Landskapsrummet med vatten och omgivande holmar är av fundamental be-
tydelse för att förstå befästningarnas funktion som ”lås” i Göta älvs mynnings-
område och i förlängning deras betydelse för hela Göteborgs framväxt.  Knip-
pelholmarna bör därför undantas från exploatering. 

Om den fördjupade översiktsplanen trots dessa synpunkter antas, skall ge-
staltningen ske på så sätt att upplevelsen av älvlåset i dess vatten- och landskaps-
rum bevaras. Utformning och placering av hamnutbyggnaden bör anpassas efter 
kulturmiljöns höga värden.

Kommentar
Se kommentarer till Statens Fastighetsverk.

Lokalnämnden  
Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerade plan.
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Miljö- och klimatnämnden
Sammanfattande synpunkter: Största möjliga hänsyn ska tas till förekommande 
naturvärden. De naturvärden som kommer att skadas vid en utbyggnad av ham-
nen samt infrastruktur ska kompenseras. Man måste ta hänsyn till resultaten av 
pågående utredningar. Vi anser också att de massor man kommer att använda i 
vattenmiljöer ska vara rena massor.

Bullerutredning och utredning av bullerskydd ska göras i nästa skede av pla-
neringsprocessen.

Dagvattenutredning ska göras i nästa skede av planprocessen. Påminnelse om 
att nya dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen.

Luftföroreningshalterna är i större delen av området låga och den ökade väg-
trafiken kommer sannolikt inte höja halterna över gränsvärdena. Bidrag från 
verksamheten bör utredas i ett senare skede.

Vi förordar de infrastrukturalternativ som innebär minst risk för skador på 
naturvärden och människors hälsa det vill säga väg- och järnvägsalternativ B2.

Kommentar
Efter att samrådet genomförts har stora ändringar gjorts i förslaget till utbygg-
nad. Detta påverkar etappindelningen av utbyggnaden och valet av infrastruktur. 
Förlust av naturvärden som t ex ålgräs kommer att behöva kompenseras, liksom 
också andra eventuella skador på naturvärdena i Natura 2000- området och i 
andra områden med naturvärden, om dessa skadas.

Angående buller, se kommentar till Länsstyrelsen.
Angående dagvattenutredning, se kommentar till Kretslopp och vatten.

Park- och naturnämnden
Sammanfattande synpunkter: Huvudfrågan är om Göteborgs Hamn kan ut-
vecklas med en ny hamnanläggning på Risholmen med tillhörande infrastruktur 
utan att Torsvikens Natura 2000-värden skadas eller om skadorna i så fall kan 
kompenseras. Samrådshandlingen, som även innehåller en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB), behandlar olika alternativ på kommunikationsstråk för väg- 
och järnväg till Risholmen. FÖP:en föreslår betydligt större ytor för utfyllnad 
i vattnet utanför Risholmen än vad Översiktsplan för Göteborg anger. Detta 
beror dels på hamnens ökade expansionsbehov och dels på omhändertagandet 
av massor från Västsvenska paketet.

Park- och naturförvaltningen anser att tillräckligt underlagsmaterial finns för 
att göra bedömningar av miljökonsekvenserna. Med rätt avvägning mellan na-
turvärden och hamnutbyggnad bedömer park- och naturförvaltningen att ut-
byggnadsplanerna är acceptabla. Detta under förutsättningar att stor hänsyn till 
natur- och rekreationsvärden tas samt att kompensationsåtgärder vidtas för ska-
dade värden.

Planförslagets påverkan på befintliga värden/förvaltningens planering: Redan 
idag är området påverkat av industriverksamheten genom buller, utsläpp, etc. 
Den utvidgade hamnverksamheten som föreslås i planen kommer att innebära 
ytterligare negativ påverkan på naturvärdena, bl a genom förlust av öppna vatte-
nområden, ökat buller samt ändrad vattenomsättning. Detta kommer medföra 
att dispens från artskyddsförordningen krävs. 

Till den fördjupade översiktsplanen finns ett gediget underlag vad gäller do-
kumenterade värden, påverkan och vissa förslag på åtgärder för att minska eller 
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kompensera skador. Generellt förordar vi att förslagen i detta material följs. För 
att den negativa påverkan av en utvidgad hamnindustri ska minimeras betonar 
park- och naturförvaltningen följande åtgärder:
• Kommunikationsstråk - Av de alternativen på väg- och järnvägssträckningar 

som föreslås bör det med minst miljö- och hälsopåverkan väljas.  
• Bullerpåverkan - I anslutning till väg- och järnvägsutbyggnad bör skyddsåt-

gärder för att minimera buller tas, t ex bullervallar. 
• Engelsk fetknopp - Hällmarker med förekomst av engelsk fetknopp bör så 

långt som möjligt bevaras.
• Rekreationsvärden - Om breddning av den befintliga Hjärtholmsvägen ska 

utföras bör stor hänsyn till rekreationsvärden tas. 
• Kompensationsåtgärder – För den negativa påverkan som inte kan undvikas 

bör lämpliga kompensationsåtgärder genomföras. Exempel på kompensa-
tionsåtgärder finns i naturvårdsunderlaget till miljökonsekvensbeskrivningen. 

• Groddjur – I naturinventeringen har flera miljöer för skyddade groddjur 
identifierats. Vid utbyggnad av kommunikationsstråk bör åtgärder för att sä-
kerställa deras spridning vidtas, t ex genom faunapassager.

• Vidare utredningar – Utredningar angående marin biologi, vattenströmning-
ar och kulturmiljövärden pågår. Hänsyn till resultaten av dessa utredningar 
bör tas.

• Vadehavet – Anläggning av ”vadehavet” på den nedlagda mudderdeponin 
kommer att stärka Torsviken som fågelmiljö. Park- och naturförvaltningen 
ser mycket positivt på dessa restaureringsåtgärder.

Konsekvensbedömningar: 
Barnperspektivet - Förslaget bedöms inte ha några särskilda effekter ur ett barn-
perspektiv.
Jämställdhetsperspektivet - Åtgärder för att säkerställa natur – och rekreationsvär-
den gynnar alla Göteborgare. 
Mångfaldsperspektivet - Åtgärder för att säkerställa natur– och rekreationsvärden 
gynnar alla Göteborgare.
Miljöperspektivet - Utbyggnaden av hamnen kommer att påverka väsentliga vär-
den i området. Om tillräcklig hänsyn tas till de höga natur- och rekreationsvär-
dena, samt tillräckliga skydds- och kompensationsåtgärder vidtas, bedöms på-
verkan som acceptabel från miljösynpunkt.
Omvärldsperspektivet - Det finns goda exempel i omvärlden där omfattande 
hamnverksamhet och fågelliv har kunnat samexistera, t ex i Hong Kong.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

SDN Västra Hisingen
Överväganden
Barnperspektiv, sociala konsekvenser, miljö/ekologi: Av underlaget framgår inte om 
barnperspektivet beaktats. Det är önskvärt att barnkonsekvensanalys och/ eller 
social konsekvensanalys görs. I utställningsskedet finns denna möjlighet. Ut-
byggnad av hamnområdet ger tillväxt och nya arbetstillfällen av både samhällse-
konomisk och social betydelse. 

Huvudfrågan i FÖP har varit att belysa hur en ny hamndel på Risholmen 
med tillhörande transportleder för väg och järnväg kan tillkomma på Risholmen 
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utan att skada Torsvikens värden som Natura 2000-område. Bullrig miljö och 
riskerna för utsläpp av förorenande ämnen innebär att det krävs särskilda åtgär-
der för att upprätthålla så kallad ”god bevarandestatus” i Natura 2000-området. 
Förvaltningen anser att FÖP utreder grad av påverkan på hälsa, säkerhet och på 
Natura 2000-området på ett tydligt sätt från de olika väg- och järnvägsalterna-
tiven. 

Förvaltningen ser utbyggnaden av en ny hamndel på Risholmen som en god 
möjlighet att skapa en hållbar hamn, ur ett större helhetsperspektiv än det som 
beskrivs i samrådshandlingen. 

Jämställdhet/mångfaldsperspektiv: Av underlaget framgår inte om jämställd-
het/mångfaldsperspektiven beaktats. Det är önskvärt att detta görs.

Ekonomiska konsekvenser: Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekven-
ser för förvaltningen. Om Göteborgs hamn inte kan utvecklas att ta emot de 
ökade godsmängder som förväntas finns stor risk för att Göteborgs hamn förlo-
rar rollen som Skandinaviens största och viktigaste hamn. Detta får stora nega-
tiva ekonomiska konsekvenser för landet, regionen och för Göteborg. 

Övrigt: Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan.
Stadsdelsnämnden ser positivt på att det skapas fler arbetstillfällen i hamnen.
I medborgardialoger och kontakter med invånare framförs ofta vikten av 

att bevara tillgången för allmänheten till kusten. Av säkerhetsskäl är det en-
dast möjligt vid Torsviken där det pågår ett samarbete mellan Göteborgs Stad 
och Göteborgs Hamn för att skapa en mer tillgänglig plats för rekreation och 
naturupplevelser. Det är positivt att ett nytt närrekreationsområde utvecklas i 
stadsdelen.

Stadsbyggnadskontoret hade ett samrådsmöte för allmänheten den 13 mars 
2015. Ett fåtal medborgare deltog. Här framkom oro för miljöförstöring och 
ökade bullernivåer vid Torsviken och i Torslanda havsbadskoloni. Det är viktigt 
att allmänheten hålls informerad om hur arbetet med FÖP och MKB fortskri-
der.

I underlaget presenteras sju alternativ till sträckning av järnvägen. Inget av 
dem medför särskilt stora risker för hälsa och säkerhet om de föreslagna riskre-
ducerande åtgärderna vidtas. Den låga risknivån beror på den låga hastigheten. 
För ny vägsträckning finns det nio alternativ. De största riskerna för hälsa och 
säkerhet uppkommer om vägen förläggs till Arendals allé där det finns många 
arbetsplatser. Förvaltningen tar inte ställning till vilka alternativ för järnväg och 
väg som ska förordas men vill understryka att arbetsplatserna i området, både 
nuvarande och tillkommande, måste kunna nås med kollektivtrafik, gång och 
cykel. Detta gynnar jämställdheten eftersom fler kvinnor än män åker kollektivt.

I utställningsskedet vill stadsdelsnämnden gärna se att riktningen och ramar-
na för en hållbar hamn tydliggörs.

Kommentar
Utställningshandlingen ska kompletteras med en social konsekvensanalys SKA, 
där en barnkonsekvensanalys BKA ingår.

Vidare ska utställningshandlingen kompletteras med en redovisning av hur 
planförslaget kan bidra till att stärka/ motverka jämställdhet och mångfald.

Tillgängligheten för kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafikanter 
ska uppmärksammas.



ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - FÖRDJUPAD FÖR VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE44

Verksamhetsutövare 
Preem AB
Preem kan i samrådshandlingen utläsa att Stadsbyggnadskontoret (SBK) avsett 
att utreda risker kring bergrum och ledningar. Dock kan Preem inte se att SBK 
har beaktat risker kopplade till Preems raffinaderiområde i konsekvensbeskriv-
ningarna. Detta finner Preem anmärkningsvärt då staden tagit del av både Pre-
ems säkerhetsrapport (daterad 2010) och Preems generalplan (daterad 2001).

Preems roll i Sverige och lokalt: I egenskap av samhällsviktig anläggning med 
stor betydelse för Sveriges energiförsörjning är raffinaderiet med tillhörande led-
ningar och bergrum klassade som skyddsobjekt enligt Skyddslagen (210:305). 
Preem anser att Preems raffinaderi, i egenskap av samhällsviktig anläggning för 
drivmedelsförsörjning för både samhälle och totalförsvar, borde tagits med och 
beaktats i samrådshandlingen under avsnittet ”Riksintressen”.

Preem har en stor betydelse för Natura 2000-området vid Torsviken. Torsvi-
kens speciella förutsättningar för fåglar skapas till stor del genom raffinaderiets 
verksamhet. Raffinaderiets tillförsel av renat vatten vintertid skapar de öppna 
vattenspeglar som är en förutsättning för att övervintrande fåglar ska hitta föda.

Risker från Preem på omgivningen: Runt raffinaderiet finns skyddszoner, vilka 
är framtagna som rekommenderade gränser för etablering av verksamhet. Dessa 
utgår från riskanalyser för raffinaderiets verksamhet. Zonerna finns beskrivna i 
raffinaderiets generalplan (daterad 2001) och även i raffinaderiets säkerhetsrap-
port (daterad 2010). På södra sidan av raffinaderiområdet, inkluderande Hjärt-
holmsvägen, finns i detaljplanen (daterad 2003) information avseende riskerna 
från raffinaderiets processområde. I detaljplanen finns ett tillägg till planbestäm-
melserna rörande område betecknat med ”m”. Inom detta område gäller följande 
restriktioner: ”Ej personalintensiv verksamhet. Endast hantering och lagring av 
obrännbart eller svårbrännbart material. Endast byggnader av typ väderskydd 
och motsvarande.” Under 2013 färdigställde Preem en så kallad kvantitativ ris-
kanalys (QRA) för verksamheten på raffinaderiområdet. Målet med den kvan-
titativa riskanalysen var att ta fram risker för personal som arbetar på Preems 
område, men resultatet kan även användas som utgångspunkt vid analys av risker 
utanför området. Resultatet av denna QRA går i linje med de riskområden som 
anges i generalplan, säkerhetsrapport samt detaljplan.

Risker för Preems raffinaderi och ledningar: I underlaget som Preem har ta-
git del av framgår att det planeras anläggas en ny hamn på Risholmen. I detta 
ärende har Preem yttrat sig specifikt i samband med samråd inför ansökan om 
miljötillstånd för nämnda hamn, i en skrivelse daterad 2015-03-20, ställd till 
Göteborgs Hamn AB (GHAB).

Vidare redovisas i underlaget en rad olika förslag på sträckningar av väg och 
järnväg för transporter ut till Risholmen. Flera av de föreslagna väg- och järn-
vägs-sträckningarna löper inom Preems skyddszoner, längs med Preems råolje-
ledning längs Hjärtholmsvägen, samt över Preems bergrum på Risholmen.

Hjärtholmsvägen avses i GHABs samrådshandlingar avseende Risholmen 
användas både för transporter under anläggningsfasen samt senare när hamn-
verksamheten är i drift. Preems tolkning av handlingarna (utöver FÖP 2014 
även samrådsunderlag GHAB) är att man förutser en kraftigt ökad trafik längs 
denna väg, utöver dagens 400 fordon ytterligare 2500 lastbilar, till Risholmen 
(enligt ”Riskutredning för väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på Ris-
holmen”, sammanställd av Ramböll och daterad 2014-03-25, fortsättningsvis 
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kallad ”riskutredning FÖP 2014”). Att öka trafiken på Hjärtholmsvägen genom 
detta område, framförallt av transporter av de produkter som avses hanteras i 
den planerade energihamnen - fasta och flytande bränslen - förefaller gå emot 
de angivna restriktionerna i detaljplanen.

Dessutom har Preem svårt att se hur en ökad trafik skulle passa ihop med de 
skrivningar i bevarandeplanen från 2005 (SE0520055), som finns kring Tors-
vikens Natura-2000 område bland annat med avseende på buller och risk för 
påkörning av råoljeledningar.

I en tidigare skrivelse från Preem angående Fördjupad Översiktsplan (FÖP) 
för Ytterhamnarna i Göteborg Dm 668/97, daterad 2004-10-12, uppger Preem 
följande ” ... förslaget visar ett långsiktigt alternativ för väg till Stora Risholmen, 
som går inom Preem Raffinaderis skyddszon (typ B), längs respektive intill be-
fintliga Hjärtholmsvägen. Detta alternativ är olämpligt av säkerhetsskäl, enligt 
tidigare framförda synpunkter från Preem Raffinaderi och Statens Räddnings-
verk. Trafik kan ge ökad sannolikhet för olycka, genom påkörning av rörled-
ning där vägen går intill, genom antändning av gasmoln, samt genom att fler 
människor (trafikanter) exponeras för eventuella effekter av olycka såsom brand, 
explosion eller gasmoln.” Detta yttrande är fortfarande lika aktuellt.

I samma skrivelse beskrivs även, angående användande av Hjärtholmsvägen 
för ökad trafik, att ”Nämnda vägalternativ skulle dessutom kunna begränsa raffi-
naderiets långsiktiga möjligheter att bygga nya anläggningar för ökad lönsamhet 
och miljöanpassning av produkterna, enligt Raffinaderiets Generalplan, söder 
och väster om befintliga processanläggningar. Nämnd Generalplan har lämnats 
till Stadsbyggnadskontoret tidigare i arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen.”

Utöver risken för personskador skulle en olycka med påkörning av råolje-
ledningen längs Hjärtholmsvägen även medföra utsläpp av stor mängd råolja 
till Natura 2000-område samt avbrott i produktionen på raffinaderiet, då denna 
ledning är avgörande för raffinaderiets råvarutillförsel.

Risker för Preems bergrum: I det underlag Preem har tagit del av framgår att 
flera av de föreslagna vägstråken, samt till viss del även föreslagen hamnverk-
samhet, sträcker sig över Preems bergrum på Risholmen. Preems två bergrum 
på Risholmen har sedan 1980-talet använts för oljelagring. De är placerade i 
väst-östlig riktning under den norra ursprungliga delen av ön.

En säker bergrumslagring förutsätter dels en fortlöpande grundvattenbild-
ning samt dels att grundvattenytan kontinuerligt ligger över en viss nivå. Det 
är även av största vikt att bergets bärighet inte försämras. Redan idag har det 
konstaterats att krosszoner finns vid bergrummen. Det inläckande grundvattnet 
(s k läckvatten) pumpas från bergrummen till raffinaderiets vattenreningsan-
läggning.

I ”Översiktlig studie av väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på Ris-
holmen, 2014-03-25” kan utläsas ”För ytor inom ett avstånd på mellan 200-300 
meter från de underjordiska anläggningarna bedöms ett förbud mot grundvat-
tenuttag nödvändigt för att anläggningarna ska vara fortsatt täta. Hårdgjorda 
ytor tenderar att minska grundvattenbildningen och tillkomst och utformning 
av dessa inom bergrummens närområde får betydelse. Inom ett avstånd på mel-
lan 40 och 50 meter kan borrning äventyra bergrummen och dagvattentunnlars 
funktion.” Vidare att” Innan slutligt val av alternativ kan göras krävs fördjupade 
studier med hänsyn till bland annat Natura 2000, risker och bergrum.”
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Även i detta sammanhang kan ökad trafik längs Hjärtholmsvägen medföra 
problem, då en effekt kan bli att vibrationerna i marken ökar, vilket i sin tur kan 
öka läckvatteninträngningen i bergrummen. Konsekvenser kan bli oljeläckage 
ut i omgivande berggrund, gasgenomslag genom berget till omgivningen eller 
luftinträngning till bergrummet som efter hand kan skapa en explosiv atmosfär 
i bergrummet.

Preems synpunkter avseende föreslagna väg- och järnvägsalternativ: Sam-
rådsunderlaget innehåller flera alternativa sträckningar av väg och järnväg. Pre-
em anser dock att ett flertal av de föreslagna väg- och järnvägssträckningarna är 
direkt olämpliga pga dess dragning inom skyddszoner, nära råoljeledning och/
eller nära/över bergrum för lagring av råolja. Nedan följer Preems synpunkter 
avseende vart och ett av de föreslagna alternativen.
• Al, väg och järnväg: Olämplig sträckning då alternativet passerar över berg-

rum och nära ledning för transport av råolja. Utrymmet är litet och spräng-
ningsarbete kommer att krävas nära bergrummen.

• A2, väg: Lämplig sträckning.
• Bl, järnväg: Lämplig sträckning.
• B2, väg och järnväg: Lämplig sträckning.
• Cl, väg: Olämplig sträckning då alternativet passerar över bergrum och nära 

ledning för transport av råolja. Utrymmet är litet och sprängningsarbete 
kommer att krävas nära bergrummen. 

• C2, väg: Olämplig sträckning då alternativet passerar nära bergrum och nära 
ledning för transport av råolja. Sprängningsarbete kommer troligtvis att krä-
vas nära bergrummen. 

• C3, väg: Olämplig sträckning då Hjärtholmsvägen passerar genom ett av Pre-
emraffs skyddsområden och som detaljplanerats som detta (2003). 

• Dl, väg: Olämplig sträckning då alternativet passerar nära bergrum och nära 
ledning för transport av råolja. Sprängningsarbete kommer troligtvis att krä-
vas nära bergrummen. Dessutom passerar Hamneviksvägen över Preemraffs 
område. Preem finner det anmärkningsvärt att detta alternativ åter utreds då 
det på goda grunder försvann som alternativ 2004.

• D2, väg: Olämplig sträckning då alternativet passerar Hamneviksvägen vars 
sträckning löper över Preemraffs område. 

• D3, väg: Olämplig sträckning då alternativet passerar nära bergrum och nära 
ledning för transport av råolja. Sprängningsarbete kommer troligtvis att krä-
vas nära bergrummen. Dessutom passerar vägsträckningen nära Preems rå-
oljetankar.

• El, järnväg: Olämplig sträckning då alternativet passerar över bergrum och 
nära ledning för transport av råolja. Utrymmet är litet och sprängningsarbete 
kommer att krävas nära bergrummen. 

• E2, järnväg: Olämplig sträckning då alternativet passerar över bergrum och 
nära ledning för transport av råolja. Utrymmet är litet och sprängningsarbete 
kommer att krävas nära bergrummen.

• E3, järnväg: Lämplig sträckning.
• F, järnväg; Olämplig sträckning då alternativet passerar nära bergrum och 

nära ledning för transport av råolja. Sprängningsarbete kommer troligtvis att 
krävas nära bergrummen.



47             ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - FÖRDJUPAD FÖR VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN - KONCEPT APRIL 2020

Sammanfattningsvis finns två vägalternativ (A2, B2) respektive tre järnvägsalter-
nativ (Bl, B2, E3) som Preem bedömer som lämpliga utifrån Preems synvinkel.

I riskutredningen FÖP 2014 står angående Preems generalplan ”Det finns 
emellertid inga restriktioner mot att förlägga vägar för transporter av gods inom 
dessa skyddszoner mer än skydd mot direkt påkörning ... ”. Preem menar att det-
ta inte stämmer. I Generalplan 2001 motsätter sig Preem ökad trafik på Hjärt-
holmsvägen.

Preem anser att Hjärtholmsvägen bör återgå till sitt ursprungliga syfte, citat 
från riskutredning FÖP 2014: ”Hjärtholmsvägen är ursprungligen en under-
hållsväg för råoljeledningen ”. Trafik till Torshamnen bör i framtiden styras bort 
från Hjärtholmsvägen och istället förläggas via Lilla Aspholmen och Risholmen 
det för att ytterligare minska risken för personskada och ytterligare förstärka 
skyddet av Natura 2000-området Torsviken. Preem anser därmed även att det 
alternativ, som lyftes fram av Scania på samråd 2015-03-11, om en bro direkt 
mellan Lilla Aspholmen och Risholmen (eventuellt öppningsbar), bör utredas 
närmare.

Preem noterar vidare att man sedan 2001 har byggt bort möjligheten att för-
länga Synnerödsvägen (byggnader i den tänkta sträckningen) och därmed för-
lägga trafik utanför Preemraffs skyddsområden, vilket är beklagligt i detta sam-
manhang.

Rörande den planerade hamnverksamheten på Risholmen bör beaktas föl-
jande utdrag från tidigare avgörande om etablering på Risholmen (Dnr 2011-M 
3325, rörande NCC etablering): ”Som exempel vad gäller riskbedömningen kan 
emellertid anmärkas att det är absolut nödvändigt att miljökonsekvensbeskriv-
ningen behandlar och analyserar riskerna för störningar på föreliggande skydds-
intressen till följd av buller från transporter samt riskerna för påkörningsolyckor 
med stort utflöde av råolja från de ledningar som går längs med Risholmsvägen.” 
I riskutredning FÖP 2014 skriver Ramböll att ”skydd för ledningar innehållande 
brandfarlig vara i området krävs även för Nollalternativet”

Av Preem föreslagna åtgärder: Preem yrkar att de väg- och järnvägsalternativ 
väljs bort som ligger i konflikt med säkerhetsrelaterade bedömningar utifrån 
Preems skyddszoner, närhet till råoljeledning och bergrum samt gällande de-
taljplan från 2003. Preem anser att det finns alternativ, både bland de i dagsläget 
utredda alternativen, samt med det föreslagna tillkommande alternativet med en 
bro från Lilla Aspholmen till Risholmen. 

Skulle man trots allt välja att gå vidare med väg- och järnvägssträckningar 
som ligger i konflikt med ovan nämnda yrkande bör fördjupade riskanalyser ge-
nomföras. Utredningarna bör omfatta såväl risker för trafik på Hjärtholmsvägen 
utifrån raffinaderiverksamheten, som risker från trafik och anläggningsarbeten 
på Preems raffinaderi, råoljeledning samt bergrum. Utöver risker för människa 
och miljö förväntar sig Preem även ingående avbrottsanalyser för Preems verk-
samhet. Preem förutsätter även att åtgärdsförslag tas fram för att trygga Preems 
fortsatta tillgång till lagringskapacitet av råolja och leverans av råolja till raffi-
naderiet i händelse av en oplanerad störning förorsakad av den förändring som 
sker i trafikflöde och anläggning av väg- och järnvägsförbindelse till ny hamn.

När det gäller den föreslagna hamnverksamheten på Risholmen anser Pre-
em att en fördjupad riskanalys måste genomföras. Utredningen behöver belysa 
hur planerad hamnverksamhet påverkar möjligheterna till fortsatt utnyttjande 
av bergrummen, med inriktning främst på grundvattenbildning, vibrationer och 
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bergets bärighet. Alla risker som kan skapa konsekvenser för läckvattnets mängd 
och kvalitet bör särskilt utredas med avseende på påverkan på raffinaderiets vat-
tenreningsanläggning och därmed Natura 2000-området. En sådan utredning 
bör inkludera, men inte begränsas av, förändrad vatteninträngning i bergrum-
men.

Preem förutsätter att Preem under hela byggfasen för planerade vägar, järnvä-
gar och hamnverksamhet, och därefter, har full tillgång till ovanjordsanläggning-
en på Risholmen, Torshamnen samt till ledningar för inspektion och underhåll.

Slutligen vill Preem framföra en stark önskan om att inkludera Preems 
skyddsområden i den fördjupade översiktsplanen och kommande detaljplan för 
att säkra raffinaderiets möjlighet till fortsatt verksamhet och utveckling. Skydds-
områden finns framtagna dels i Preems generalplan från 2001 samt med vis-
sa kompletteringar från en kvantitativ riskanalys som färdigställts under 2013. 
Detta för att säkerställa bästa möjliga hantering av säkerheten för tredje man 
och miljö, genom att befintliga skyddszoner med tillhörande riktlinjer ska vara 
tydliga och bli kända redan i tidiga planeringsskeden i frågor rörande markan-
vändning. Preem medverkar gärna i ett sådant arbete.

Kommentar
Om riksintresse: Preems anläggning utgör i sig inte något riksintresse i miljöbal-
kens och plan- och bygglagens mening. Däremot ligger Preem och andra företag 
i området inom ett område som enligt 3 kap 8 § MB är av riksintresse för in-
dustriell produktion, vilket framgår ur riksintressebeskrivningen i handlingarna.

Risker från Preem på omgivningen: I den riskanalys som tagits fram i sam-
band med samrådshandlingen har gjorts bedömningen att Hjärtholmsvägen kan 
användas som transportled till Risholmen utan att riskerna för människors liv 
och hälsa blir oacceptabelt stora. Detta under förutsättning att vägen breddas 
och att nödvändiga skyddsåtgärder genomförs.

De risker som enligt riskbedömningen är dimensionerande för åtgärder är 
kollision mellan två fordon och att oljeledningarna som löper parallellt med vä-
gen blir påkörda. Riskerna för att en olycka på Preem ska inträffa samtidigt som 
en olycka på vägen inträffar har ansetts osannolik, liksom också att en olycka på 
Hjärtholmsvägen kan orsaka en större olycka på raffinaderiet.

Bestämmelsen ”m” i den citerade detaljplanen reglerar vad som får byggas 
inom området och vilket användningssätt som tillåts. Bestämmelsen avser inte 
hur mycket trafik som får trafikera Hjärtholmsvägen. 

Risker för Preems raffinaderi och ledningar: Sedan samrådshandlingen togs 
fram har förutsättningarna för den nya hamnens utbyggnad förändrats helt. 
Bland annat är bedömningen att trafiken till en ny energihamn endast kommer 
att ske via bil och inte järnväg, och att transporterna med bil kommer att vara 
färre än de är i dag. 

Ny infrastruktur i form av ledningar för gas och annat bränsle kommer att be-
höva byggas ut parallellt med de befintliga oljeledningarna på Hjärtholmsvägen.

Riskbilden kommer att vara en annan än den som förutsades i samrådshand-
lingen, och riskanalyserna kommer därför delvis att behöva kompletteras inför 
utställningsskedet.

Riskerna för påkörning av oljeledningarna längs Hjärtholmsvägen ska mini-
meras genom åtgärder på vägen.

Risker för Preems bergrum: Riskerna för negativ påverkan på Preems berg-



49             ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - FÖRDJUPAD FÖR VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN - KONCEPT APRIL 2020

rum genom utbyggnad av den nya hamnanläggningen och infrastrukturen dit 
har uppmärksammats i samrådshandlingen. Stor försiktighet måste iakttas vid 
fysiska förändringar som kan påverka bergrummens funktion.

Inga åtgärder kommer att föreslås som kan äventyra bergrummen utan att 
noggranna utredningar föregått de föreslagna åtgärderna.

Preems synpunkter avseende föreslagna väg- och järnvägsalternativ: Preem 
förordar de alternativ till väg- och järnvägssträckning som inte kan påverka 
bergrummens funktion.

Det innebär att det endast är de alternativ som har en sträckning genom 
Arendal och vidare med bro över Risholmsviken som kan anses helt säkra.

I ansökan om tillstånd för ny energihamn på Risholmen avsåg GHAB att 
använda Hjärtholmsvägen i befintligt läge och ansåg att ingen påverkan på berg-
rummen kommer att ske därigenom.

Infrastrukturen, väg och järnväg, för utbyggnad av hamnen på längre sikt 
kommer inte att förläggas till Hjärtholmsvägen. Hamnanläggningar i skede 2 
kommer huvudsakligen att trafikmatas från Arendalsområdet med bro till Ris-
holmen.

Ytterligare alternativ med en bro mellan Lilla Aspholmen och Risholmen 
kommer inte att utredas inför utställningen av planen.

Skanova 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har inget att invända mot rubricerat 
ärende.

Inom aktuellt område har Skanova ett antal kabel-/kanalisations-anlägg-
ningar, samt några luftledningar. Hur dessa påverkas av kommande exploatering 
får bedömas vid framtida detaljplanearbete.

St1 Refinery AB
I yttrandet har lämnats detaljerade uppgifter om bl a bergrummens funktions-
krav, och vilka risker som är förknippade med ändrade villkor för bergrummen, 
samt lämnas bilagor till yttrandet. Dessa redovisas inte i detta yttrande utan 
noteras och används som underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

St1 har skrivit ett långt yttrande som handlar om klargöranden, krav etc. En-
dast de synpunkter som har betydelse för innehållet i den fördjupade översikts-
planen redovisas i denna samrådsredogörelse. 

Om fastighetsinnehavet: De redovisade planerna för området medför kraftiga 
intrång på fastigheterna Syrhåla 765:193 och Syrhåla 765:251 som ägs av före-
taget. Företaget har vid flera tillfällen framfört till kommunen vilka raffinaderiets 
nuvarande och framtida planer för berörda fastigheter är. St1 har vidare redovisat 
raffinaderiets verksamhet i området, samt vilka förutsättningar och funktioner 
som krävs för att säkerställa verksamheten, samt klargjort vilka krav som kan 
ställas för att inte äventyra verksamheten i området. Ingen överenskommelse har 
träffats mellan kommunen och företaget om nyttjande av företagets fastigheter 
för annan verksamhet än raffinaderiets egen.

Fastigheten Syrhåla 765:251 (Risholmen med tillhörande vattenområden) 
samägs med 50 % vardera av St1 Energy AB (tidigare AB Svenska Shell) och 
Göteborgs Hamn AB. Den intilliggande fastigheten Syrhåla 765:193 (Hjärt-
holmen med tillhörande vattenområden) ägs ensamt av St1 Energy AB. En av 
anledningarna till samägandet och ett krav från raffinaderiet var att möjliggöra 
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kontroll av att funktionen för raffinaderiets bergrum på Hjärtholmen inte även-
tyras. 

Planer och åtgärder som innebär att St1 inte har kontroll över bergrummen 
på Hjärtholmen eller som kan äventyra funktionen av dessa, kommer inte att 
accepteras. St1 Refinery AB och St1 Energy AB har inte för avsikt att sälja eller 
avstå mark- och vattenområden inom berörda fastigheter. Anledningen till detta 
är att St1 har egna planer för områdena förutom möjligheten att kontrollera och 
tillse funktionen för raffinaderiets bergrum på Hjärtholmen. 

St1 Refinery AB’s bergrum på Hjärtholmen: Principen för bergrummens 
funktion är att grundvattentrycket runt dessa är tillräckligt stort så att risken 
för oljeläckage (gas- och vätskefas) elimineras. Säkerställandet av bergrummens 
funktion är en förutsättning för raffinaderiets verksamhet, och grundvattenni-
vån, inom området får inte sänkas.

I samband med utsprängningarna av bergrummen på Risholmen konstatera-
des en förändring av grundvattensituationen på Hjärtholmen. För att säkerställa 
grundvattensituationen runt bergrummen på Hjärtholmen vidtog raffinaderi-
et i början av 1990-talet och i samråd med Länsstyrelsen, ett flertal åtgärder. 
Grundvattenmätningar utförs regelbundet. Det har konstaterats att de vidtagna 
åtgärderna resulterat i att rätt grundvattennivå kan upprätthållas. Dock saknas 
utrymme för någon ändring av grundvattenskyddet.

I slutet av 1990-talet erhöll dåvarande Shell Raffinaderi AB en förfrågan från 
Göteborgs Hamn AB, om möjligheten att utnyttja vattenområdet mellan Hjärt-
holmen och Risholmen, som upplag för muddermassor. Frågan utreddes och 
resultatet blev en avrådan från att använda området för upplag av muddermassor.

Av samrådshandlingarna framgår att det krävs omfattande sprängningsarbe-
ten för planerad hamnanläggning, för att utföra infartsleder (-rännor) till ham-
nanläggningen samt för att bygga nya väg- och järnvägsförbindelser. St1 anser 
att det krävs omfattande utredningar för att klarlägga om överhuvudtaget utfyll-
nadsarbeten och sprängningsarbeten är möjliga inom berörda mark- och vatte-
nområden utan risk för att grundvattensituationen äventyras. Några sådana har 
inte gjorts och det framgår inte heller om sådana ska göras. 

Också en påverkan på grundvattensituationen norr och öster om Risholmen, 
kan medföra katastrofala följder för grundvattensituationen på Hjärtholmen.  

Det krävs garantier för att de massor som föreslås användas inte kan komma 
att påverka grundvattensituationen i området vad gäller nivåer och kvalitet samt 
att befintliga verksamheter inte påverkas, varken under eller efter byggtiden. De 
framtagna planerna för det berörda området, är helt oacceptabla och St1 kräver 
därför att dessa revideras.

Rörgata med tillhörande råoljeledning: Av samrådsunderlaget framgår att for-
donstransporterna, inom området, kommer att öka högst avsevärt, både under 
och efter byggtiden. Vidare kommer transporter med farligt gods att öka dra-
matiskt. I dagsläget sker inga transporter med farligt gods till/från Risholmen 
och Hjärtholmen.

Belastningen på Hjärtholmsvägen är för stor redan idag. Detta innebär, enligt 
samrådsunderlaget, att även vid ett nollalternativ krävs att kraftigt förhöjda sä-
kerhetsåtgärder vidtas längs Hjärtholmsvägen.

Hjärtholmsvägen utnyttjas av St1 Refinery AB som inspektionsväg vid be-
siktning/kontroll av råoljeledningen samt som transportväg för de dagliga ru-
tinarbetena vid raffinaderiets anläggningar på Hjärtholmen. Råoljeledningen 
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är förlagd på en rörgata längs Hjärtholmsvägen och Oljevägen. Där råoljeled-
ningen korsar väg och järnväg är endera ledningen förlagd i kulvert under väg/
järnväg eller i rörgata ovan väg. Sträckningen är fastlagd genom avtal med Gö-
teborgs kommun år 1966.

Berörda vägar får inte blockeras, utan måste alltid vara öppna för drift- och 
underhållsrutiner av råoljeledningen i hela sin sträckning. En skada på råolje-
ledningen kan medföra en miljökatastrof förutom de säkerhetsmässiga och eko-
nomiska konsekvenser som kan uppstå. Många av de föreslagna sträckningarna 
för ny väg- och järnvägsförbindelse innebär att sprängningsarbeten kommer att 
krävas i anslutning till råoljeledningen som är placerad i utefter Hjärtholmsvä-
gens västra sida. Vid sprängningsarbeten för ny infrastruktur får råoljeledningen 
inte skadas eller driften störas. Raffinaderiet kräver därför att sträckningen för 
ny väg- och järnvägsförbindelse ska utformas så att råoljeledningen aldrig kom-
mer att beröras.

Slutsats: St1 ser mycket allvarligt på de föreslagna planerna och ställer sig  
frågande till behovet av ytterligare en hamn i Göteborg. Samrådsunderlaget ska 
överensstämma med det samrådsunderlag, som Göteborgs Hamn AB har tagit 
fram för hamnverksamhet vid Risholmen. Göteborgs Hamn AB ansöker om 
tillstånd att uppföra en energihamn vid Risholmen, alltså ingen annan typ av 
hamn såsom containerhamn.

Planer och åtgärder som innebär minskad kontroll över bergrummen på 
Hjärtholmen eller som kan äventyra funktionen av dessa, kommer inte att ac-
cepteras. 

Vidare kommer raffinaderiet aldrig att acceptera förslag till planer där våra 
kvarvarande fastigheter (mark- och vattenområden) nyttjas för annan verksam-
het än raffinaderiets egen.

Kommentar
Förslagen i den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande och kan 
därför inte ligga till grund för formella överenskommelser om utnyttjande av 
mark- och vatten. 

Förslagen i FÖP: en ska ses som kommunens ställningstaganden om hur 
mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Mark- och vattenområ-
den bör reserveras för de ändamål som de är bäst lämpade för, vilket innebär 
att i FÖP: en kommer området att redovisas som hamn, oavsett vem som äger 
området. Formella överenskommelser mellan St1 å ena sidan och GHAB och 
kommunen å andra sidan bör ingås i samband med ansökan om tillstånd att 
bygga hamn. 

I FÖP: en har ägoförhållandena redovisats kortfattat. Det finns ingen motsatt 
uppfattning om vem som är ägare till mark och vatten i det aktuella området.

St1 Refinery AB’s bergrum på Hjärtholmen: Det finns en stor medvetenhet 
om att varken de bergrum som tillhör St1, eller de som tillhör Preem får ska-
das eller påverkas vid en utbyggnad av infrastruktur eller muddring/utfyllnad i 
vattnet för den nya hamnen. GHAB ämnar inte att gå vidare med ansökan om 
tillstånd för ny hamnanläggning just nu. I samband med att arbetet med till-
ståndsansökan åter blir aktuellt kommer många kompletterande undersökningar 
att behöva genomföras för att klargöra hur utfyllnads- och sprängningsarbeten 
kan utföras utan att grundvattennivån runt bergrummen äventyras eller att an-
dra skador på dessa riskerar att uppkomma.
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Rörgata med tillhörande råoljeledning: Angående framtida trafikbelastning på 
Hjärtholmsvägen har det framgått av tidigare kommentarer att nya trafiksiffror 
kommer att redovisas av GHAB. Bedömningen från GHAB är att trafiken till 
energihamnen kommer att vara förhållandevis liten. 

Vidare kommer också att utredas hur nya rörgator ska förläggas parallellt med 
de befintliga oljeledningarna och vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för 
att skydda dessa för eventuella skador.

GHAB har bedömt att den befintliga Hjärtholmsvägen som också är besikt-
ningsväg för oljeledningarna kan användas som enda tillfart till den nya energi-
hamnen.

Behovet av ny hamnanläggning är inte något som avgörs i översiktsplane-
ringen. Den viktigaste uppgiften för planen är att hamnens behov av ytterligare 
hamnytor säkerställs för framtiden, och att konsekvenserna av detta redovisas.

Swedegas AB
Swedegas AB har inget att erinra mot den Fördjupade översiktsplanen för Västra 
Arendal och Torsviken.
 
AB Volvo  
Volvo har sedan slutet av 1980- talet dess utvecklat området för logistik-, ut-
vecklings- och kontorsverksamhet. Volvo bedömer att de förslag/alternativ som 
beskrivs i samrådsunderlaget väsentligt kommer att påverka möjligheten att 
fortsatt tillhandahålla en attraktiv och säker kontorsmiljö i Arendal.  

Vidare bedömde Volvo att den beskrivna expansionen av hamnen med till-
kommande infrastruktur kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 
Denna kan förväntas ge upphov till bl a buller, luftföroreningar, lukt, risker/
olyckor, inskränkt möjlighet att använda mark med tillhörande kajverksamhet, 
förvärrad trafiksituation samt försämrade omgivningar och minskad kontakt 
med älven/havet. Flera av de föreslagna infrastrukturlösningarna skär rakt ige-
nom Volvos område. 

Kommentar
Sedan samrådshandlingen upprättades har Volvo sålt sitt fastighetsinnehav i 
Arendal till Platzer fastigheter AB. Om Göteborgs hamn ska kunna utvecklas 
som hamn utan konflikter med kontorsverksamheterna i Arendal, kommer med 
nödvändighet antalet rena kontorsarbetsplatser att behöva minska.  
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Föreningar
Föreningen Torslandavikens Naturreservat och Göteborgs Or-
nitologiska Förening, 
Torsviken avsattes under år 2000 som IBA-område och SPA-område för att 
ingå i den Europeiska gemenskapens nätverk av Natura 2000-områden. Efter 
detta inrättande har området genomgått såväl lyckade restaureringar som ökad 
exploatering. De utpekade SPA-arterna och flera rödlistade arter har fått en nu-
merär nedgång och har i flera fall inte nått upp till gynnsam bevarandestatus, 
vilket är den målsättning som ett Natura 2000-område stävar mot att uppnå 
och vidmakthålla. Torsviken är inte bara ett viktigt fågelreservat för de utpekade 
arterna utan även för en lång rad andra arter och är en viktig rastplats för sträck-
ande arter.  

Den EU-lagstiftning som omgärdar Natura 2000-områden genom fågel- res-
pektive art och habitatdirektivet utgör ett långtgående skydd. Detta skydd ger 
begränsade möjligheter för exploatering om det försvårar uppfyllelsen av de mål 
som gäller för Natura 2000-området. Detta gäller speciellt om gynnsam beva-
randestatus inte uppnåtts för utpekade arter.

Av de utredningar som genomförts inom den fördjupade översiktsplanen 
ingår en rad förslag till infrastruktur för att försörja en ny hamn på Rishol-
men. Större delen av dessa förslag kommer helt eller delvis att lokaliseras utmed 
Hjärtholmsvägen. Hjärtholmsvägen gränsar till Södskärsbassängen i väster och 
Arendalsviken i öster. Den trafikbelastning som redan existerar på Hjärtholm-
svägen är av den omfattning att negativ påverkan på fåglar uppkommer genom 
bl. a buller. Det föreligger vägledande domar som gör gällande att någon ökning 
av trafiken inte kan komma ifråga. Utbredningsområdet för aktuella fågelarter 
minskar då bullerstörningar leder till ett minskat utbredningsområde. Baserat 
på de relaterade domstolsbesluten är slutsatsen att en expansion av trafiken ut-
med Hjärtholmsvägen inte är förenlig med gällande lagstiftning. De väg- och 
järnvägsalternativ som innefattar Hjärtholmsvägen kan av denna anledning inte 
komma ifråga enlig föreningarnas mening.

De väg– och järnvägsalternativ som försörjer Risholmen genom en bro via 
Arendalsområdet förefaller ha en bättre förutsättning att inte komma i konflikt 
med bullerstörningar och annan påverkan på samma sätt som förbindelsen via 
Hjärtholmsvägen. Föreningarnas ståndpunkt är att en broförbindelse är den lös-
ning som i första hand skall prövas i nästa skede av utredningsarbetet. 

Av den genomförda bullerutredningen framgår den bullerbelastning som oli-
ka förslag till trafikvolymer beräknas medföra. Av utredningen framgår däremot 
inte den ackumulerade bullerbelastningen som är den intressanta frågeställning-
en. Det är de samlade bullerkällornas bidrag som är av intresse för att bedöma 
graden av störning. Ekvivalenta bullernivåer på 45 dBA kan sträcka sig 300-500 
meter och maximala nivåer på 60 dBA kan nå så långt som 100-900 meter. Detta 
kommer att innebära en fördubbling eller mer av ljudets energi inom stora delar 
av Natura 2000-området Torsviken. Detta kommer att komma i konflikt med 
gällande lagstiftning och med bevarandemålen för Natura 2000-området. Det 
är inte enbart fåglar som påverkas negativt av buller. Torsviken är idag ett viktigt 
och välbesökt friluftsområde och kommer i framtiden att vara ett än viktigare 
stadsnära friluftsområde med sin närhet till ett befolkningsmässigt expanderan-
de Torslanda och närheten till Göteborg.

När det gäller de säkerhetsmässiga aspekterna ska påpekas att den gata för 
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pipelines som ligger utmed Hjärtholmsvägen bitvis har ett dåligt skydd. Att an-
lägga en järnväg i direkt anslutning till en gata med pipelines är inte optimalt 
ur säkerhetssynpunkt. Då Risholmen planeras att utgöra en framtida energi-
hamn, vilket kommer att generera omfattande transporter med såväl explosiva 
som brandfarliga gaser och vätskor krävs att en trafiksäker infrastruktur måste 
väljas. Detta är viktigt vad avser risker för olyckor som kan komma att orsaka 
skada på Natura 2000-området.

Kommentar
Upplysningarna om vad Natura 2000- området står för, vilka fågelarter som ska 
skyddas och vad som kan hota gynnsam bevarandestatus har redovisats noga i 
samrådshandlingen.

I utställningshandlingen ska nya trafiksiffror tas fram, nya bullerutredningar 
som bl a visar ackumulerad bullerbelastning presenteras och riskerna ytterli-
gare beskrivas. När det blir aktuellt att genomföra den nya hamnanläggningen 
kommer ett omfattande utredningsarbete att krävas inför miljötillstånd och de-
taljplanearbete. 

Fortsatt framtida utbyggnad av Risholmenhamnen ligger långt fram i tiden 
och kommer endast att översiktligt konsekvensbeskrivas. 

Angående risker för pååkning av pipelines och andra risker som kan påverka 
förhållandena i Natura 2000- området, se tidigare kommentarer.

Torslanda Havsbadskoloni  
Torslanda Havsbadskoloni har avgivit ett yttrande gemensamt för FÖP: ens 
samrådshandling och för tillståndsansökan. 

Torslanda havsbadskoloni började anläggas 1923 i ett område som då mest 
bestod av klippor. I dag är det relativt lummigt. Området omfattar 325 000 kvm 
mark där ca 30 % utgörs av 122 lotter med vardera ca 1000 kvm markyta. Cirka 
60 % av området utgörs således av allmänna ytor som är tillgängliga för alla.
Områdesbestämmelser från år 2009 tillåter en byggyta om 60 + 25 kvm, totalt 85 
kvm. Bostadsyta max 75 kvm är således tillåtet, vilket kan sägas vara likvärdigt 
med annan fritidshusbebyggelse.

Inom området finns ca 3 km bilväg av vilket drygt 90 % är belagt. Området 
elektrifierades år 1980-81. Kommunalt vatten och avlopp drogs in år 2014. I 
samband med indragning av vatten och avlopp har många om- och utbyggnader 
av våtutrymmen med wc och duschrum tillkommit. Vatten är inkopplat under 
sommarperiodens 7 månader, från 1 april till 31 oktober. 

I Översiktsplan för Göteborg antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-26 
redovisas under rubriken ”Tillgång till kusten” möjligheten för boende att nå 
till stranden som en för allmänheten viktig tillgång. För norra Älvstranden ut-
gör Natura 2000 området, Torslanda golfbana, småbåtshamnen Torslanda La-
gun och Skeppstadsholmen med koloniområdet ett av få kvarvarande grönstråk 
som möjliggör åtkomst till kustområdet. I Torslanda med kraftig utbyggnad av 
bostäder och centrumfunktioner inom Amhult är bebyggelsetrycket påtagligt.

I Fördjupad Översiktsplan för Ytterhamnsområdet, antagen 20 april 2006 re-
dovisas beträffande utbyggnad av hamn på St. Risholmen:
 ”Nordväst om St. Risholmen ligger Skeppstadsholmen, vilken i huvudsak är 
bebyggd med fritidshus. Området mellan St. Risholmen och Skeppstadsholmen 
består i huvudsak av öppet vattenområde. Slutsatsen av den genomförda buller-
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beräkningen visar att det kan finnas risk för bullerstörningar inom Skeppstads-
holmen vid jämförelse med Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industri-
buller. En noggrann bullerutredning för Skeppstadsområdet bör därför utföras 
inför planerad byggnation”. 

I förslag till Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken re-
dovisas att: ”På Skeppstadsholmen har sedan år 1924, då Göteborgs stad upplät 
området för en koloniverksamhet, uppförts 122 kolonistugor. Området ligger 
numera inom hamnens intresseområde och är påverkat genom bland annat bul-
ler från hamnverksamheten. Kolonistugeområdet har allt mer fått karaktär av 
fritidshusområde. 

Med hänvisning till ovanstående anser styrelsen för Torslanda Havsbadsko-
loni att ur bullersynpunkt ska området behandlas som ett friluftsområde och att 
bebyggelsen ur bullersynpunkt ska klassas som fritidshus vid kommande buller-
beräkningar och prövning av skyddsåtgärder mot störande buller.

Vi menar vidare att buffertzonen mellan störande industri- och hamnverk-
samhet och bostadsbebyggelse med friluftsområden i form av Natura 2000-om-
rådet, golfbanan, småbåtshamnen och Torslanda Havsbadskoloni är viktigt att 
bevara och inte på sikt omvandlas till hamnområde.

Kommentar
Det är riktigt att kolonistugeområdet har karaktären av fritidshusområde. Detta 
har också slagits fast i områdesbestämmelserna som tillåter bostadsytor likvär-
diga med de som förekommer i fritidshusområden. Områdesbestämmelser som 
reglerar ytan är bindande bestämmelser likvärdiga med dem i en detaljplan. Vi-
dare är kommunalt vatten- och avlopp utbyggt till varje enhet, vilket ytterligare 
befäster området som ett fritidshusområde. 

Vid beräkningar av buller från verksamheten ska hänsyn tas till att området 
finns, konsekvenserna beskrivas och eventuella åtgärder redovisas.

Avsikten är att ett naturreservat ska bildas av Torsviken med omgivningar, 
och att en klar avgränsning ska göras mellan industri och friluftsområde. Buf-
fertzonen mellan industri och grönområde är viktig att upprätthålla och kom-
mer att beskrivas i FÖP: en, liksom också konsekvenserna för området och för 
hamnen av att buffertzonen säkerställs.

Föreningen Göteborgs Kultur och miljöarv (GKMA)
Föreningen konstaterar att den i tillståndsansökan redovisade hamnytan är 
mycket stor och att den tillkommande ytan tillsammans med pågående utbygg-
nad av Arendal 2 kommer att uppta en yta ungefär lika stor som området innan-
för vallgraven i centrala Göteborg. Det skulle innebära förintelse av en mycket 
stor vattenyta och ännu större bottenområden. Föreningen ifrågasätter om en så 
stor utbyggnad kan genomföras utan skada på natur- och kulturvärdena på land 
och i vatten, och om denna uppoffring kan försvaras ur samhällsekonomiska 
synpunkt.

Kommentar
Sedan samrådet genomfördes har omfattningen av hamnanläggningen på Ris-
holmen och också tidplanen för utbyggnaden ändrats. Omfattande utredningar 
rörande bl a natur- och kulturvärdena kommer att ligga till grund för ny till-
ståndsansökan när sådan blir aktuell. Se vidare kommentar till bl a Länsstyrelsen 
och flera andra remissinstanser.  



BILAGA:

LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE



 
 

  
Samrådsyttrande 
2015-06-18 

 
Diarienummer 
401-4975-2015 
Dossienummer 
F 2247  
 

 
Sida 

1(11) 

 

 
Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 18 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastra
gotaland 

E-post: 
samby.vastragotaland@lanss
tyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 
Roger Lind 

Samhällsplanerare 
010-224 47 94 

roger.lind@lansstyrelsen.se 

 Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 

Samråd om förslag till fördjupning av översiktsplan för Västra 
Arendal och Torsviken i Göteborgs Stad, Västra Götalands län 
Samrådshandlingar daterade 2014-12-16 

 
Inledning 
Göteborgs Stad har överlämnat planförslaget till Länsstyrelsen för samråd 
enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL). 
 
Enligt 3 kap. 10 § PBL ska Länsstyrelsen under samrådet särskilt 
 

1. ta till vara och samordna statens intressen, 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i 

fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas 
till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, 

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) till-
godoses, att miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. MB följs och 
att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB, 

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vatten-
områden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämp-
ligt sätt, och 

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyck-
or, översvämning eller erosion. 

 
En översiktsplan som vunnit laga kraft är vägledande för kommande beslut. 
För att den ska kunna vara vägledande i alla delar, är det viktigt att kommu-
nen och staten är överens om sådant som berör statliga intressen. 
 
Sammanfattning 
Det finns sedan 2006 en fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet, 
från Älvsborgsbron till Torshamnen, med undantag för Torsviken och om-
råde i Arendal. Skäl till detta var konflikt mellan Torsvikens natura 2000-
område och hamnens försörjningsleder. Därför gav Byggnadsnämnden ge-
nom ett avgränsat utredningsområde för Torsviken och del av Västra Aren-
dal i översiktsplan för Göteborg från 2009 uppdrag till Stadsbyggnadskon-
toret att ta fram en ny fördjupad översiktsplan, som nu är ute på samråd. 
 



 

  
Samrådsyttrande 
2015-06-18 

 
Diarienummer 
401-4975-2015 
 

 
Sida 

2(11) 

 

 

Kommunen och Trafikverket har under pågående arbete väckt frågan om 
överskottsmassorna från Västsvenska paketet skulle kunna komma till nytta 
för en eventuell hamnutbyggnad på Risholmen, inom Västra Arendal. Det 
bidrog till att Byggnadsnämnden i mars 2014 tog beslut om att utöka upp-
draget med fördjupningen av översiktsplanen för Västra Arendal och Tor-
sviken. 
 
I Byggnadsnämndens uppdragsbeskrivning ingår att fördjupad översiktsplan 
ska fungera som underlag för fortsatt planering av infrastruktur och utbygg-
nad av hamnanläggning på Risholmen, utan skada på Torsvikens natur- och 
friluftsvärden. 
 
Parallellt förbereder Göteborgs Hamn AB en ansökan till Mark- och miljö-
domstolen om tillstånd enligt miljöbalken att bygga ny hamn på Risholmen. 
En bakgrund är kontinuerlig ökning av godsvolymerna till hamnen, som 
enligt Göteborgs Hamn AB kan uppgå till en fördubbling till år 2035, och 
därefter fortsatt ökning. Det gör att hamnen har behov av expansion av ny 
hamnyta och kajplatser för större båtar. Den fördjupade översiktsplanen ska 
utgöra ett underlag för ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
 
Allmänt om förslaget  
Det är enligt Länsstyrelsen svårt att utifrån den fördjupade översiktsplanen 
att ta ställning till om en hamnutbyggnad på Risholmen är lämplig hantering 
av överskottsmassorna från Västsvenska paketet. Det är onekligen positivt 
att kommunen vill försöka nyttiggöra massorna i närområdet, men att enbart 
bli av med överskottsmassorna är inte tillräckligt starka skäl för en hamnut-
byggnad, med stora ingrepp i värdefull natur- och kulturmiljö. Länsstyrelsen 
anser att hamnens behov av expansion ska avgöra storleken på hamnut-
byggnaden. Därför måste den fördjupade översiktsplanen tydligare redovisa 
hamnens behov av expansion på sikt. Den nuvarande redovisningen är att 
hamnen har ett visst behov av expansion och att kommunen har behov av att 
bli av med överskottsmassorna från Västsvenska paketet. Det är inte till-
räckligt underlag att väga mot ingreppen i natur- och kulturmiljön. 
 
Det är också oklart vilken typ av hamn som kommunen vill skapa förutsätt-
ningar för med den fördjupade översiktsplanen. Typ av hamn har betydelse 
för val av väg- och järnvägalternativ, där exempelvis en energihamn inte har 
samma krav som en Ro/ro-hamn vad gäller att få ut gods på väg eller järn-
väg. Det gör att typ av hamn har betydelse för riskbild, samt ingrepp i natur- 
och kulturmiljö. 
 
I den fördjupade översiktsplanen redovisas nio vägalternativ och sju järn-
vägsalternativ för anslutning till den nya hamnen på Risholmen. De olika 
alternativen har olika stor påverkan på natur- och kulturvärden. Länsstyrel-
sen vill avråda kommunen från de väg- och järnvägsalternativ som går via 
Hjärtholmsvägen och de vägalternativ som inte har anslutning till Sör-
redsmotet, samt järnvägsalternativ F. De väg- och järnvägsalternativ som 
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kommunen behöver fortsatt studera vidare inför kommande gransknings-
handling är de med bro över Risholmsviken. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Riksintressen 
Kommunikationer 
Trafikverket vill göra kommunen uppmärksam på skillnaderna mellan den 
verksamhet som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen och den verk-
samhet som beskrivs i tillståndsansökan enligt miljöbalken (yttrande dat. 
2015-04-07, bifogas). Den fördjupade översiktsplanen har förslag om ett 
antal hamnändamål, men tillståndsansökan kommer i första hand hantera 
energihamnsändamål. En energihamn har lägre krav på ny väg- och järn-
vägsinfrastruktur, eftersom flytande gas/olja kan överföras direkt från båt 
till terminal och sedan i ledning. 
 
Enligt Trafikverket behöver kommunen beskriva den tillkommande trafi-
kens påverkan på det övergripande trafiksystemet, inklusive åtgärdsförslag 
för att hantera framkomligheten vid ett ökat transportbehov, som exempel-
vis styrning av transporter till vissa tidsintervall eller fysisk ombyggnad. 
Vidare behöver kommunen bli tydligare med trafikredovisningen. Totalt 
under perioden förväntas en ökning med 3 000-4 000 lastbilar och 4 000-
6 000 fordon per dygn. Det behöver enligt Trafikverket framgå om antal 
lastbilar och fordon avser trafikflöden som årsdygnstrafik (ÅDT), antal be-
sökande lastbilar/fordon till hamnen, eller annat typ av mått. 
 
Det vore, enligt Trafikverket, önskvärt om hamnens angöringspunkter i hu-
vudsak styrdes till Ytterhamnsmotet och det planerade Sörredsmotet. Det är 
då av stor vikt att planerad kommunal väg till Sörredsmotet iordningställs 
innan den nya hamnen på Risholmen tas i bruk. Kopplingen till Sörredsmo-
tet har stor betydelse för trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 155, 
samt möjligheten att stänga befintlig signalreglerad korsning mellan väg 155 
och Arendalsvägen. Därför vill Trafikverket särskilt förorda de vägalternativ 
med anslutning till väg 155 via Sörredsmotet, dvs. A1, A2, B2, C1, C2 och 
C3. 
 
Trafikverket anser att planhandlingarna behöver tydliggöra om hamnens 
expansion och utveckling kan föranleda behov av utökad bangårdskapacitet, 
som exempelvis längre spår på Älvsborgsbangården. Kapaciteten på Trafik-
verkets spår (Hamnbanan inkl. Älvsborgsbangården, Skandiabangården och 
Kvillebangården) får inte användas till tågbildning och växlingsrörelser. Det 
är därför viktigt att möjligheten till tågbildning och växlingsrörelser säker-
ställs inom hamnområdet. Järnvägssystemet i hamnområdet bör enligt Tra-
fikverkets mening innefatta möjlighet till lokrundgång samt tågbildning och 
uppställning av tåg på upp till 750 meter. 
 
Kommunen behöver i planhandlingarna säkerställa möjligheten till elektrifi-
ering av järnvägsspåren. Det är bl.a. mot denna bakgrund som Trafikverket 
vill avråda från järnvägsalternativ F, eftersom anslutningen till befintligt 
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Kommunen och Trafikverket har under pågående arbete väckt frågan om 
överskottsmassorna från Västsvenska paketet skulle kunna komma till nytta 
för en eventuell hamnutbyggnad på Risholmen, inom Västra Arendal. Det 
bidrog till att Byggnadsnämnden i mars 2014 tog beslut om att utöka upp-
draget med fördjupningen av översiktsplanen för Västra Arendal och Tor-
sviken. 
 
I Byggnadsnämndens uppdragsbeskrivning ingår att fördjupad översiktsplan 
ska fungera som underlag för fortsatt planering av infrastruktur och utbygg-
nad av hamnanläggning på Risholmen, utan skada på Torsvikens natur- och 
friluftsvärden. 
 
Parallellt förbereder Göteborgs Hamn AB en ansökan till Mark- och miljö-
domstolen om tillstånd enligt miljöbalken att bygga ny hamn på Risholmen. 
En bakgrund är kontinuerlig ökning av godsvolymerna till hamnen, som 
enligt Göteborgs Hamn AB kan uppgå till en fördubbling till år 2035, och 
därefter fortsatt ökning. Det gör att hamnen har behov av expansion av ny 
hamnyta och kajplatser för större båtar. Den fördjupade översiktsplanen ska 
utgöra ett underlag för ansökan till Mark- och miljödomstolen. 
 
Allmänt om förslaget  
Det är enligt Länsstyrelsen svårt att utifrån den fördjupade översiktsplanen 
att ta ställning till om en hamnutbyggnad på Risholmen är lämplig hantering 
av överskottsmassorna från Västsvenska paketet. Det är onekligen positivt 
att kommunen vill försöka nyttiggöra massorna i närområdet, men att enbart 
bli av med överskottsmassorna är inte tillräckligt starka skäl för en hamnut-
byggnad, med stora ingrepp i värdefull natur- och kulturmiljö. Länsstyrelsen 
anser att hamnens behov av expansion ska avgöra storleken på hamnut-
byggnaden. Därför måste den fördjupade översiktsplanen tydligare redovisa 
hamnens behov av expansion på sikt. Den nuvarande redovisningen är att 
hamnen har ett visst behov av expansion och att kommunen har behov av att 
bli av med överskottsmassorna från Västsvenska paketet. Det är inte till-
räckligt underlag att väga mot ingreppen i natur- och kulturmiljön. 
 
Det är också oklart vilken typ av hamn som kommunen vill skapa förutsätt-
ningar för med den fördjupade översiktsplanen. Typ av hamn har betydelse 
för val av väg- och järnvägalternativ, där exempelvis en energihamn inte har 
samma krav som en Ro/ro-hamn vad gäller att få ut gods på väg eller järn-
väg. Det gör att typ av hamn har betydelse för riskbild, samt ingrepp i natur- 
och kulturmiljö. 
 
I den fördjupade översiktsplanen redovisas nio vägalternativ och sju järn-
vägsalternativ för anslutning till den nya hamnen på Risholmen. De olika 
alternativen har olika stor påverkan på natur- och kulturvärden. Länsstyrel-
sen vill avråda kommunen från de väg- och järnvägsalternativ som går via 
Hjärtholmsvägen och de vägalternativ som inte har anslutning till Sör-
redsmotet, samt järnvägsalternativ F. De väg- och järnvägsalternativ som 
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kommunen behöver fortsatt studera vidare inför kommande gransknings-
handling är de med bro över Risholmsviken. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Riksintressen 
Kommunikationer 
Trafikverket vill göra kommunen uppmärksam på skillnaderna mellan den 
verksamhet som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen och den verk-
samhet som beskrivs i tillståndsansökan enligt miljöbalken (yttrande dat. 
2015-04-07, bifogas). Den fördjupade översiktsplanen har förslag om ett 
antal hamnändamål, men tillståndsansökan kommer i första hand hantera 
energihamnsändamål. En energihamn har lägre krav på ny väg- och järn-
vägsinfrastruktur, eftersom flytande gas/olja kan överföras direkt från båt 
till terminal och sedan i ledning. 
 
Enligt Trafikverket behöver kommunen beskriva den tillkommande trafi-
kens påverkan på det övergripande trafiksystemet, inklusive åtgärdsförslag 
för att hantera framkomligheten vid ett ökat transportbehov, som exempel-
vis styrning av transporter till vissa tidsintervall eller fysisk ombyggnad. 
Vidare behöver kommunen bli tydligare med trafikredovisningen. Totalt 
under perioden förväntas en ökning med 3 000-4 000 lastbilar och 4 000-
6 000 fordon per dygn. Det behöver enligt Trafikverket framgå om antal 
lastbilar och fordon avser trafikflöden som årsdygnstrafik (ÅDT), antal be-
sökande lastbilar/fordon till hamnen, eller annat typ av mått. 
 
Det vore, enligt Trafikverket, önskvärt om hamnens angöringspunkter i hu-
vudsak styrdes till Ytterhamnsmotet och det planerade Sörredsmotet. Det är 
då av stor vikt att planerad kommunal väg till Sörredsmotet iordningställs 
innan den nya hamnen på Risholmen tas i bruk. Kopplingen till Sörredsmo-
tet har stor betydelse för trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 155, 
samt möjligheten att stänga befintlig signalreglerad korsning mellan väg 155 
och Arendalsvägen. Därför vill Trafikverket särskilt förorda de vägalternativ 
med anslutning till väg 155 via Sörredsmotet, dvs. A1, A2, B2, C1, C2 och 
C3. 
 
Trafikverket anser att planhandlingarna behöver tydliggöra om hamnens 
expansion och utveckling kan föranleda behov av utökad bangårdskapacitet, 
som exempelvis längre spår på Älvsborgsbangården. Kapaciteten på Trafik-
verkets spår (Hamnbanan inkl. Älvsborgsbangården, Skandiabangården och 
Kvillebangården) får inte användas till tågbildning och växlingsrörelser. Det 
är därför viktigt att möjligheten till tågbildning och växlingsrörelser säker-
ställs inom hamnområdet. Järnvägssystemet i hamnområdet bör enligt Tra-
fikverkets mening innefatta möjlighet till lokrundgång samt tågbildning och 
uppställning av tåg på upp till 750 meter. 
 
Kommunen behöver i planhandlingarna säkerställa möjligheten till elektrifi-
ering av järnvägsspåren. Det är bl.a. mot denna bakgrund som Trafikverket 
vill avråda från järnvägsalternativ F, eftersom anslutningen till befintligt 
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Volvospår inte medger elektrifiering. Dessutom innebär järnvägsalternativ F 
flera korsningspunkter mellan järnväg och hårt trafikerad väg 155. 
 
Totalförsvarets militära del 
Försvarsmakten framför i yttrande att del av vattenområde för Hamn: All-
män hamn (enligt Trafikverket 2010) tillhör Försvarsmaktens hamnanlägg-
ning vid Göteborgs garnison (se yttrande dat. 2015-04-24, bifogas). Det 
aktuella området finns redovisat i sjökorten och märkt med tillträdesförbud. 
Detta bör framgå av reviderat underlag. 
 
Kulturmiljövård 
Nya Älvsborgs fästning är riksintresse för kulturmiljövården. Den före-
slagna hamnutbyggnaden på Risholmen påverkar riksintresseområdet visu-
ellt och genom intrång i det omgivande landskapet. Kommunen har för av-
sikt att i fortsatt planering av hamnutbyggnaden utreda påverkan på Nya 
Älvsborg. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
 
Industriell produktion 
En hamnutbyggnad kan bidra till att stärka riksintresset för industriell pro-
duktion, som är utpekat i Länsstyrelsens rapport Riksintresset Göteborgs 
Hamn. 
 
Hushållningsbestämmelserna kap 4 MB 
Kustområdet och skärgården omfattas av riksintresse enligt 4 kap. miljöbal-
ken. Området är starkt påverkat att befintlig hamn och industri. En hamnut-
byggnad är komplettering av befintlig verksamhet på platsen. 
 
Natura 2000-områden 
Samtliga alternativ för väg- och järnvägsdragningar innebär omfattade an-
läggningsarbeten i eller i nära anslutning till Natura 2000-området Torsvi-
ken (SE0520055). Torsviken är avsatt som Natura 2000-område för att 
skyddas i egenskap av rastlokal för bl.a. salskrake, sångsvan och brushane. 
Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör direkta intrång i Natura 2000-området 
i första hand helt undvikas, i andra hand minimeras. Väg- och järnvägsalter-
nativ som bidrar att förstärka fragmentiseringen mellan de olika delområ-
dena i Natura 2000-området bör också undvikas. Detta innebär att alternativ 
med broförbindelse över Risholmsviken bör vara de som i första hand stude-
ras vidare. Även om dessa alternativ inte medför direkta intrång i Natura 
2000-området så är de inte oproblematiska, då de kan medföra påverkan i 
form av buller, effekter på vattenomsättningen inom Natura 2000-området 
samt påverkan på fåglarnas inflygningsvägar till Torsviken. Oavsett val av 
alternativ är en effektiv skärmning mot Natura 2000–området av stor bety-
delse. Med nuvarande underlag kan det inte för något alternativ uteslutas att 
följden blir att bevarandet av de utpekade arterna inom området försvåras, 
dvs. att det uppstår skada på Natura 2000-området. Naturligtvis innebär 
även själva hamnanläggningen på Risholmen en uppenbar risk för påverkan 
på Natura 2000-området. Dessa aspekter är inte särskilt ingående behand-
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lade i den fördjupade översiktsplanen. Därför bör effekterna och konsekven-
serna av hamnanläggningen och utfyllnaden i högre grad än nu arbetas in i 
den fördjupade översiktsplanen. 
 
Miljökvalitetsnormer 
MKN vatten 
Det finns enligt Länsstyrelsens bedömning risk att MKN för Rivö fjord inte 
uppnås med föreslagen hamnutbyggnad. Vattenförekomsten kan framförallt 
få negativ påverkan av direkt förlust av vattenområde och ålgräsängar, samt 
utsläpp av föroreningar och orenat dagvatten m.m. Därför måste kommunen 
noggrannare utreda påverkan på vattenförekomsten och ta fram en utredning 
som behandlar: 

 Gällande status, med avgränsning av vattenförekomsten samt klas-
sade och icke-klassade parametrar. MKB:n ska utgå från fastställd 
MKN och senaste data över klassade parametrar. 

 Projektets hänsyn till icke-försämringskravet. 
 Ålgräsförekomsten och hur mycket ålgräs som beräknas påver-

kas/försvinna, samt uppskattning av kvarvarande ålgräs i vattenföre-
komsten. För detta ändamål räcker satellitdataanalys. Vad gäller på-
verkan på ålgräs och dess förhållning till MKN faller ålgräsföre-
komsterna under markoalger och gömfröiga växter. Parametern är 
inte klassad pga. inte tillräcklig data. 

 Påverkan på vattenförekomstens kemiska status vid spridning av 
TBT i bottensediment, samt läckage av bränsle och dagvatten. 

 
MKN luft 
Hamnverksamheten ger upphov till stora mängder kvävedioxid i luften och 
att miljökvalitetsnormen för luft överskrids i flera områden i Göteborg. Där-
för behöver kommunen ta fram en utredning av effekten av utvidgad hamn-
verksamhet, inkl. transporterna, för kvävedioxidnivån i Göteborg, samt tyd-
liggöra utvidgningens påverkan på möjligheten att klara miljökvalitetsnor-
men för kvävedioxid. Miljökvalitetsnormerna avseende värden för dygn och 
timmar bedöms även gälla vid hotellverksamheten, Arken. Därför bör denna 
verksamhet ingå i utredningen av kvävedioxidnivåerna. 
 
Strandskydd 
Strandskydd gäller i del av Torsviken, runt Knippelholmarna, Aspholmarna 
och Nya Älvsborg, samt i del av Arendal. Ett eventuellt behov av strand-
skyddsupphävande får hanteras i efterföljande detaljplan/er. 
 
Mellankommunala frågor 
Kommunen anser att hamnutbyggnad är lämplig i ytterhamnsområdet, dvs. 
väster om Älvsborgsbron, eftersom tung hamn- och industriverksamhet är 
svår att kombinera med pågående stadsutveckling. Det finns också få andra 
lokaliseringsalternativ i kommunen och i regionen med liknande förutsätt-
ningar och infrastruktur. Länsstyrelsen har inte någon annan uppfattning. 
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Volvospår inte medger elektrifiering. Dessutom innebär järnvägsalternativ F 
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ning vid Göteborgs garnison (se yttrande dat. 2015-04-24, bifogas). Det 
aktuella området finns redovisat i sjökorten och märkt med tillträdesförbud. 
Detta bör framgå av reviderat underlag. 
 
Kulturmiljövård 
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komsten. För detta ändamål räcker satellitdataanalys. Vad gäller på-
verkan på ålgräs och dess förhållning till MKN faller ålgräsföre-
komsterna under markoalger och gömfröiga växter. Parametern är 
inte klassad pga. inte tillräcklig data. 
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MKN luft 
Hamnverksamheten ger upphov till stora mängder kvävedioxid i luften och 
att miljökvalitetsnormen för luft överskrids i flera områden i Göteborg. Där-
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verksamhet, inkl. transporterna, för kvävedioxidnivån i Göteborg, samt tyd-
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men för kvävedioxid. Miljökvalitetsnormerna avseende värden för dygn och 
timmar bedöms även gälla vid hotellverksamheten, Arken. Därför bör denna 
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väster om Älvsborgsbron, eftersom tung hamn- och industriverksamhet är 
svår att kombinera med pågående stadsutveckling. Det finns också få andra 
lokaliseringsalternativ i kommunen och i regionen med liknande förutsätt-
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En hamnutveckling är viktig för arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen 
i Göteborg och regionen. Den är väl i linje med Göteborgsregionens struk-
turbild och Göteborgs översiktsplan från 2009, som en av 13 strategiska frå-
gor, Göteborg som Nordens logistikcentrum. 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  
Risk och sårbarhet 
Det fastställs inte något enskilt användningsområde för den nya hamnen på 
Risholmen, men den parallella tillståndsansökan för vattenverksamhet har 
inriktning mot energihamn. En energihamn medför sannolikt tillkomst av ny 
infrastruktur i form av gasledningar m.m. tillsammans med förvaring och 
hantering av bränsle. Detta bör beskrivas för att få en samlad riskbild över 
området för den fördjupade översiktsplanen. Dessutom finns ett antal tunga 
industrier och verksamheter i närområdet för den fördjupade översiktspla-
nen med klassificering farlig verksamhet, som även är viktiga att belysa för 
en samlad riskbild. 
 
Enligt resultat från riskutredningen (för väg- och järnvägsanslutningar till ny 
hamn på Risholmen) är de lämpligaste alternativen för dragning av väg och 
järnväg till Risholmen via Hjärtholmsvägen. Denna dragning innebär kon-
flikt med Natura 2000-område (se ovan). Därför behövs noggrannare studie 
av risknivån för de andra alternativen. 
 
Det är av riskutredningen svårt att utläsa säkerhetsåtgärdernas effekt på ris-
knivån, samtidigt som kommunen är noggrann att påtala att ett antal säker-
hetsåtgärder krävs för att nå uppskattad risknivå. Dessutom vill kommunen i 
riskutredningen skjuta närmare studie av risknivån och säkerhetsåtgärder till 
detaljplaneringen. Länsstyrelsen anser dock att denna studie är en förutsätt-
ning för kommunens val av väg- och järnvägsanslutning till Risholmen och 
behöver genomföras i den fördjupade översiktsplanen. Det finns alltså be-
hov av en noggrannare utredning i ett tidigt skede, för att få en uppfattning 
av risknivån och identifiera de säkerhetsåtgärder som krävs för en accepta-
bel risknivå. 
 
Det kan enligt Länsstyrelsen vara vilseledande att presentera diagram med 
samhällsrisk, då denna baseras på jämförande överslagsberäkningar för de 
olika väg- och järnvägsalternativen. Om diagrammet ska ha någon relevans 
krävs en tydligare presentation av de underlag som använts till bedömning-
arna. Dessutom krävs en tydligare förklaring av vad kommunen anser vara 
”sannolikt” i denna utredning. Hur ofta bedöms en händelse inträffa? 
 
Buller 
En hamnutbyggnad på Risholmen kan bidra till att bostäderna i söder, på 
andra sidan Göta älv, utsätts för ökat buller. Därför behöver kommunen, 
med exempelvis en bullerutbredningskarta, beskriva de bullernivåer som 
närboende kan få av en hamnutbyggnad (inklusive transporter). Kommunen 
behöver också beskriva konsekvenserna av en förändrad bullersituation. 
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Länsstyrelsen anser att bullervillkor som gäller för hamnen också bör gälla 
för hamnutbyggnaden på Risholmen. Det är för närvarande max 45 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå som dygnsvärde. Från hösten 2017 gäller 43 dB(A) ek-
vivalent ljudnivå. Momentant ljud nattetid får uppgå till max 60 dB(A). 
Denna ljudnivå får överskridas upp till tre gånger per natt med max 10 
dB(A). I ÅF:s rapport, daterad 2015-01-26, görs en bedömning, men den har 
inte inarbetats i planförslaget. 
 
Översvämningar 
Enligt den fördjupade översiktsplanen är den befintliga marknivån mellan 
+1,7 till + 2,0 meter vid några av väg- och järnvägsanslutningarna till den 
föreslagna hamnen på Risholmen. Det är under rekommenderad planerings-
nivå för Stigande vatten (se Länsstyrelsens rapport). En hamnanläggning 
och dess infrastruktur bör vara skyddad till en nivå för samhällsviktig verk-
samhet. Kommunen behöver i den fördjupade översiktsplanen redovisa en 
trovärdig hantering av framtida översvämningsrisker. Möjligheten att tek-
niskt, ekonomiskt och miljömässigt säkra väg- eller järnvägsanslutning mot 
klimatförändringarna kan vara en faktor som påverkar val av alternativ. 
 
Geotekniska förhållanden 
Statens Geotekniska Institut (SGI) har till Länsstyrelsen lämnat yttrande om 
de geotekniska säkerhetsfrågorna (yttrande dat. 2015-03-18, bifogas). SGI:s 
rekommendation är ett geologiskt och geotekniskt underlag till den fördju-
pade översiktsplanen, eftersom de geotekniska riskfrågorna kan vara sty-
rande vid strategiska val av markanvändningen. De geotekniska underlagen 
bör omfatta skred och ras (jord och berg), erosion, områden med komplice-
rad geoteknik som kan innebära begränsad byggbarhet, samt den geotek-
niska säkerheten relaterad till risken för översvämning. 
 
Enligt SGI är hamnutbyggnaden ett inom område med växlande geologiska 
förhållanden, från kalt berg till lera, samt inom stora områden med fyll-
nadsmassor ovanpå lera och sediment med organiska material. Lerans mäk-
tighet uppgår till mer än 10 meter. SGI kan dock konstatera att området har 
omfattande tung industrietablering och ser utifrån geoteknisk säkerhetssyn-
punkt inget hinder mot detaljplaneläggning och utbyggnad, under förutsätt-
ning av noggrann hänsyn till geotekniken. Vallar, vägar, järnvägar, byggna-
der och utfyllnader måste utföras med hänsyn till förutsättningarna hos jord 
och berg, samt med hänsyn till risken för erosion i samband med höga vat-
tenstånd. 
 

Nationella och regionala mål, planer och program 
Den fördjupade översiktsplanen berörs av flera nationella och regionala mål, 
planer och program. Regional plan för transportinfrastrukturen har bl.a. mål 
om att förbättra och effektivisera godstransporterna på väg och järnväg till 
och från Skandinavien via Göteborgs Hamn. Handlingsprogram för hållbara 
transporter 2013-2015 är ett verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra 
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En hamnutveckling är viktig för arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen 
i Göteborg och regionen. Den är väl i linje med Göteborgsregionens struk-
turbild och Göteborgs översiktsplan från 2009, som en av 13 strategiska frå-
gor, Göteborg som Nordens logistikcentrum. 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion  
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Risholmen, men den parallella tillståndsansökan för vattenverksamhet har 
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Enligt resultat från riskutredningen (för väg- och järnvägsanslutningar till ny 
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Buller 
En hamnutbyggnad på Risholmen kan bidra till att bostäderna i söder, på 
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Länsstyrelsen anser att bullervillkor som gäller för hamnen också bör gälla 
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och från Skandinavien via Göteborgs Hamn. Handlingsprogram för hållbara 
transporter 2013-2015 är ett verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra 



 

  
Samrådsyttrande 
2015-06-18 

 
Diarienummer 
401-4975-2015 
 

 
Sida 

8(11) 

 

 

Götaland – Det goda livet samt Tillväxtstrategin för Västra Götaland. 
Handlingsprogrammets syfte är att driva fram lösningar på kort och lång 
sikt, för omställning till hållbart transportsystem. 
 
Trafikverket har i uppgift att genomföra nationella och regionala program, 
däribland åtgärder för ökad kapacitet på Hamnbanan för att möta efterfrågan 
på järnvägstransporter. En järnvägsanslutning till Risholmen och överflytt-
ning från väg- till järnvägstransporter är positivt för Trafikverkets investe-
ring och för att kunna uppfylla de nationella och regionala målen och pro-
grammen. 
 
Miljökvalitetsmål 
Det är enligt kommunen svårt att avgöra om och hur den fördjupade över-
siktsplanen kan med- eller motverka till att nå miljömålen, med anledning 
av osäkerhet omkring typ av hamnverksamhet och infrastruktur, samt plan-
genomförande. Kommunens förhoppning är att draghjälp att nå miljömålen 
ska komma från utvecklingen av miljövänligare förbränningsmotorer och 
bränslen till båtar och bilar. Detta är enligt Länsstyrelsen en defensiv håll-
ning gentemot miljömålen. Kommunen har då inte utgått från miljömålen 
som en planeringsförutsättning, utan hoppas att någon annan ska lösa pro-
blemen. Länsstyreslen anser att kommunen i den fördjupade översiktsplanen 
kan sätta upp tydligare spelregler och rekommendationer för att nå miljömå-
len i planeringen, för att därefter göra ställningstaganden inför fortsatt pla-
nering. Möjligheten att nå miljömålen bör beskrivas som en grund för de val 
och ställningstaganden som kommunen gör i den fördjupade översiktspla-
nen. 
 
Övriga allmänna intressen 
Materialförsörjning 
Kommunen vill nyttiggöra överskottsmassorna från Västsvenska paketet för 
hamnutbyggnad på Risholmen. Det gör att projektet har en tidsplan där del 
av hamnutbyggnaden behöver vara färdig att tas i bruk till år 2030, men att 
en fullständig hamnutbyggnad kan pågå fram till år 2050. Länsstyrelsen är 
generellt positiv till om överskottsmassorna från Västsvenska paketet kan få 
användning i närområdet, men vill understryka betydelsen av en masshante-
ringsplan som tar hänsyn till transporternas miljö- och hälsopåverkan. 
 
Kulturmiljö 
Samrådshandlingen har ingen redovisning av fornlämningsbilden. Det pågår 
marinarkeologisk utredning inom del av vattenområde som kan bli påverkad 
av hamnutbyggnad på Risholmen. 
 
Friluftsliv 
Kommunen har för avsikt att bilda naturreservat enligt 7 kap miljöbalken i 
del av närområdet, i syfte att ge naturvärden starkare skydd och öka till-
gängligheten för friluftsliv. I samband med reservatsbildningen bör också en 
avgränsning göras mellan områden som ska ha hög tillgänglighet för fri-
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luftsliv och områden med lägre tillgänglighet pga. risk för konflikt med in-
dustri och hamnverksamhet. Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambit-
ion att stärka friluftslivet i området. 
 
Transporter 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har tagit fram en målbild för 
kollektivtrafiken. Trafikverket vill gärna att en fördjupad översiktsplan ska 
relatera till målbilden och beskriva möjligheterna för personal att nå områ-
det till fots, via cykel, samt kollektivtrafik. 
 
Miljöbedömning  
Länsstyrelsen och kommunen har haft två samrådsmöten om planens miljö-
konsekvenser. Det första hölls den 25 november 2011 och det andra hölls 
med anledning av utökat uppdrag den 4 november 2014. Länsstyrelsen och 
kommunen är överens om miljökonsekvensbeskrivningens inriktning, med 
redovisning av ett huvudalternativ, dvs. hamnutbyggnad på Risholmen fram 
till år 2050, och ett nollalternativ, dvs. ingen hamnutbyggnad. 
 
Planförslagets konsekvenser 
Länsstyrelsen kan inte med enkelhet utläsa den fördjupade översiktsplanens 
konsekvenser på natur- och kulturmiljön. Det skulle vara positivt om över-
skottsmassorna från Västsvenska paketet kom till användning i närområdet, 
men behovet att avyttra massorna bör inte vara den enda faktorn. Ett sådant 
scenario skulle kunna medföra större konsekvenser på natur- och kulturmil-
jön än nödvändigt. Enligt Länsstyrelsen måste också hamnens utbyggnads-
behov vägas mot miljöingreppen och masshanteringen. I detta avseende är 
samrådshandlingen bristfällig. Därför behövs en tydligare redovisning av 
hamnens utbyggnadsbehov, nu och på sikt, för att kunna ta ställning till en 
lämplig användning av överskottsmassorna från Västsvenska paketet och 
göra en avvägning mot planförslagets konsekvenser på natur- och kulturmil-
jön. 
 
Program, riktlinjer och rekommendationer o.d. som bilagor till 
översiktsplanen 
Till den fördjupade översiktsplanen följer ett antal bilagor och utredningar: 
Översiktlig studie av väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på Ris-
holmen; Riskutredning för väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på 
Risholmen; Naturvärden förutom fåglar vid Torsviken och Västra Arendal; 
Naturvårdsunderlag: Väg och järnväg till Risholmen; samt Beräkning av 
trafikbuller i samband med utbyggnad av Risholmen samt bedömning av 
buller från hamnverksamheten. Enligt Länsstyrelsen krävs ytterligare utred-
ningsmaterial om påverkan på övergripande trafiksystem; riksintresse för 
kulturmiljövården; vattenkvalitet och MKN för vatten; luftkvalitet och 
MKN för luft; trafik- och verksamhetsbuller; risken för översvämning till-
följd av förväntad klimatförändring; samt geoteknik. Det krävs också en 
övergripande utredning om hamnens behov av expansion nu och framöver, 
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holmen; Riskutredning för väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på 
Risholmen; Naturvärden förutom fåglar vid Torsviken och Västra Arendal; 
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tillsammans med masshanteringen. Slutligen behöver befintligt vatten-, na-
tur- och riskutredningsmaterial fördjupas med de väg- och järnvägsalterna-
tiv som innebär bro över Risholmsviken. 
 

Genomförande 
Den fördjupade översiktsplanen är förenad med en mycket komplicerad 
genomförandeprocess. Kommunens huvudinriktning är att överskottsmas-
sorna från Västsvenska paketet ska komma till användning för hamnutbygg-
nad på Risholmen. För masshanteringen och hamnutbyggnaden krävs till-
stånd enligt miljöbalken. Därför pågår en parallell tillståndsprocess enligt 
miljöbalken för utfyllnad och arbete i vattenområde. Som grund för till-
ståndsprocessen avser kommunen att använda den fördjupade översiktspla-
nen. Men Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen, i dess nu-
varande form, inte utgör ett fullgott underlag för pågående tillståndspröv-
ning. Den kräver många klargöranden (se ovan). Det finns också osäkerhet 
för typ av hamnanläggning, som har stor betydelse för behov av väg- och 
järnvägsanslutning, där exempelvis energihamn har inte samma behov av 
anslutning och väg-/järnvägskapacitet som Ro/ro-hamn. Enligt samråds-
handlingen kommer utformning och användning av hamnytorna att klargö-
ras i samband med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Detta behöver 
återspeglas i den fördjupade översiktsplanen. 
 

Beredning 
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Försvarsmakten 
(daterat 2015-04-24), Riksantikvarieämbetet (daterat 2015-03-26), Sjöfarts-
verket (daterat 2015-03-20), Statens Geotekniska Institut (daterat 2015-03-
18), Svenska kraftnät (daterat 2015-03-11) och Trafikverket (daterat 2015-
04-07). Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. 
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BAKGRUND

Hur utställningen har bedrivits
Ett förslag till Översiktsplan för Göteborg- Fördjupad för området Västra Aren-
dal och Torsviken, förkortat FÖP Västra Arendal och Torsviken har varit utställt 
för granskning under tiden 2020-08- 19 till 2020- 10-20.  

Underlaget har utgjorts av rapport daterad med planförslag och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning samt bilagor till denna. Bilagorna var utredningar 
om trafik, risker, buller och naturvärden.  

Planhandlingarna fanns under granskningstiden redovisade med planscher 
och rapporter på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 Planhandlingarna 
fanns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planoch-
byggprojekt.  

Inkomna synpunkter
Under granskningstiden inkom totalt 34 yttranden, från statliga myndigheter 
och verk, från kommunala nämnder och bolag inom staden Göteborg och från 
regionala organ, från verksamhetsutövare och fastighetsägare i området samt 
från föreningar och boende i Torslanda havsbadskoloni och i närområdet. 

Upplägget av det särskilda utlåtandet
I utlåtandet  redovisas och kommenteras de synpunkter som remissinstanserna 
lämnat på FÖP:en. De inkomna synpunkterna med kommentarer och förslag 
till kompletteringar och ändringar sammanfattats utifrån de viktigaste fråge-
ställningarna som tagits upp av remissinstanserna. 

Efter sammanfattningen redovisas de olika yttrandena var för sig och kom-
menteras. Sammanfattningar har gjorts av de längsta yttrandena. 
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Avsändare Datum 

1 Länsstyrelsen 2020-10-20

2 Trafikverket 2020-10-08

3 Sjöfartsverket 2020-09-07

4 Försvarsmakten 2020-10-07

5 Statens fastighetsverk 2020-10-29

6 Statens geotekniska institut 2020-09-25

7 Lantmäterimyndigheten 2020-10-16

8 Göteborg Energi AB 2020-10-20

9 Göteborgs hamn AB 2020-10-29

10 Räddningstjänsten 2020-10-26

11 Kretslopp- och vattennämnden 2020-10-19

12 Kulturnämnden 2020-10-14

13 Miljö- och klimatnämnden 2020-10-28

14 Park- och naturnämnden 2020-10-22

15 Idrotts- och föreningsnämnden 2020-10-02

16 Trafiknämnden 2020-10-23

17 Fastighetsnämnden 2020-11-16

18 SDN Västra Hisingen 2020-10-21

19 Göteborgsregionens kommunalförbund 2020-10-23

20 Business Region Göteborg AB 2020-10-20

21 Preem AB 2020-11-20

22 ST1 Refinery  AB 2020-11-17

23 STS AB Scandinavian tank storage 2020-10-19

24 Vattenfall Eldistribution AB 2020-10-19

25 Ellevio AB 2020-10-02

26 Platzer AB 2020-11-20

27 Torslandavikens Naturreservat, G O F 2020-10-20

28 Naturskyddsföreningen i Göteborg 2020-10-20

29 Torslanda Golfklubb 2020-09-24

30 Torslanda Golfklubb 2020-10-19

31 Synpunkt privatperson 2020-10-11

32 Synpunkt privatperson 2020-09-01

33 Synpunkt privatperson 2020-09-01

34 Synpunkt privatperson 2020-09-02

Kommun/Region

Inkomna yttranden

Föreningar och enskilda

Företag

Staten
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SAMMANFATTNING MED KOMMENTARER

Invändningar och synpunkter från remissinstanserna - 
Viktigaste frågeställningarna

• Fortsatt risk för påverkan och skada på Torsvikens Natura 2000-område
• Bildande av naturreservat
• Risk för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö, Nya Älvsborg
• Risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten och luft inte kommer att 

följas
• Risksituationen i området som helhet 
• Risker och infrastruktur
• Risker med färjeterminal i Arendal
• Risker för anläggningar knutna till raffinaderiernas verksamhet
• Risker med avseende på översvämning
• Markägande och användning av mark

Risk för skada på Natura 2000- området
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen anser att trots att det finns en ökad tydlighet i ställningstaganden 
gällande markanvändningen så finns det fortfarande en risk för att föreslagen 
markanvändning kan innebära påverkan på Torsvikens Natura 2000-områ-
de. Risk för skada på Natura 2000-området kan inte uteslutas. Även om en 
energihamn inte förväntas bidra med ytterligare trafik i området så kan även en 
marginell ökning av buller i området ha påverkan på populationstätheten hos 
fåglarna. Utfyllnaden i Arendalsviken, ny väg- och järnvägsbro samt bullerpå-
verkan i Arendalsviken behöver hanteras då detta område har en viktig funktion 
vintertid för de utpekade fåglarna i Natura 2000-området. 

Det infrastrukturalternativet med väg- och järnväg på bro över Arendalsviken  
var också det alternativ som Länsstyrelsen förordade i samrådet som lämpligast 
att gå vidare med. Dock är inte heller detta alternativ utan risk för negativ påver-
kan på Natura 2000-området.

Länsstyrelsen bedömer därför att tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB kommer 
behöva sökas inför ändrad markanvändning. Det innebär att kommande de-
taljplaner och miljötillstånd behöver samordnas med en Natura 2000-pröv-
ning.

Miljö- och klimatnämnden anser att det finns risk för att den marina miljön ut-
anför det föreslagna reservatet påverkas negativt. Planeringen av hamnen ris-
kerar på lång sikt att komma i konflikt med några av Göteborgs sista kända 
blåmusselbankar. Fortsatt planering bör inriktas på att undvika exploatering 
av dessa. De naturvärden som skadas vid en utbyggnad av energihamnen be-
höver kompenseras. Endast rena massor bör användas för att undvika negativ 
påverkan på naturmiljön. Planen bör även bedöma hur den förhåller sig till 
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.

Park- och naturnämnden framhåller att rätt avvägningar behöver göras så att 
tillräckligt stor hänsyn tas till Torsvikens Natura 2000-område. Om så sker 
bedömer förvaltningen att en utbyggnad av hamnen är möjlig. Detta är i 



7                                     FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  |  SÄRSKILT UTLÅTANDE

huvudsak samma bedömning som park- och naturnämnden framförde i 
samrådsskedet år 2015. 

Eftersom ålgräsängar riskerar att påverkas negativt av förslaget, bör fort-
satt arbete i största mån undvika eller minimera förstörelse av dessa. I annat 
fall behöver nya ålgräsängar återskapas eller kompenseras i närområdet.

I detta översiktliga planeringsskede är det svårt att bedöma i vilken ut-
sträckning de lokala miljömålen påverkas. FÖP:en anger att 9 av de 12 loka-
la miljömålen kan beröras på ett eller annat sätt. Hur denna påverkan ser ut 
bör tydliggöras i fortsatt arbete med detaljplaner i området.

Föreningen Torslandavikens naturreservat och Göteborgs ornitologiska förening an-
ser att översiktsplanen inte klargör vilken påverkan på Natura 2000-området 
Torsviken som den nya hamnanläggningen kommer att innebära.  

Det saknas en koppling mellan utbyggnaden av själva energihamnen och 
hur det påverkar fågellivet, t ex av tillkommande buller och andra störningar. 
Påverkan och förändringar av olika marina habitat under arbetstiden belyses 
inte tillräckligt i MKB-underlaget. De utredningar om fågellivet och andra 
naturvärden som anförs är i detta sammanhang otillräckliga.

Det är en felaktig slutsats att en energihamn inte står i konflikt med Na-
tura 2000-området så som sägs i planhandlingen. Man har bortsett från att 
anläggandet av hamnen kräver transporter av material och arbetskraft under 
uppförandet. Att använda Hjärtholmsvägen för dessa transporter kommer att 
leda till ökade bullernivåer och annan störning.  Ser man till förutsättningarna 
på längre sikt att anlägga en bro innefattande järnväg till Risholmen framstår 
även detta alternativ som högst tveksamt då en bro skulle ligga mycket nära 
Natura 2000-områdets gräns i Arendalsviken.

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Utbyggnad av den föreslagna energihamnen kommer inte att påbörjas 
förrän tidigast om tio år. Det råder osäkerhet om när den nya hamnen på 
Risholmen ska komma till och exakt vilket användningssätt som tillstånds-
givande myndigheter har att ta ställning till vid den tidpunkt då detaljplan 
upprättas och tillstånd sökes för hamnanläggningen. 

Ett av målen med planeringen har under den tid som arbetet med FÖP:en 
pågått varit att säkerställa möjligheten för framtida utbyggnad av hamn på 
Risholmen med väg- och järnvägsanslutningar samtidigt som Torsvikens na-
turvärden inte får påverkas negativt eller skadas.

Arbetet med FÖP:en och framtagandet av utredningar som grund för 
ställningstaganden i denna, har gett en uppfattning om vad som kan vara 
möjligt att genomföra med hänsyn till Natura 2000- områdets värden och an-
dra starka intressen i området. Av de alternativa lösningar till väg- och järn-
vägsanslutningar som utretts, är det alternativet med en ny bro för väg- och 
järnväg över Arendalsviken till Risholmen som ur denna aspekt har bedömts 
som det bästa. Även om inte heller detta alternativ är utan problem är be-
dömningen att ett genomförande är möjligt om åtgärder vidtas för att mini-
mera påverkan och helt undvika skada på Natura 2000- områdets fågelarter.

Avvägningen mellan de båda starka intressena ”Hamn” och ”Natura 2000” 
har dock inte kunnat göras fullt ut i FÖP:en eftersom det inte finns något 
aktuell hamnprojekt att förhålla sig till. Den slutliga avvägningen föreslås 
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därför lämnas till kommande detaljplane- och tillståndsprocesser. I dessa 
processer måste också - beroende på när i tiden de blir aktuella - vägas in 
de nya förhållanden beträffande t ex naturvärden på land och i vatten, vat-
tenkvalitet, hamnanläggningens utformning och användningssätt etc som 
är rådande vid detta tillfälle. 

Synpunkterna föranleder ingen ändring eller komplettering i handlingen

Bildande av naturreservat
Remissinstansernas synpunkter
Miljö- och klimatnämnden anser att naturreservatsbildning av Torsviken är posi-
tiv för naturvärdena inom Natura 2000-området.

Förslaget att bilda ett naturreservat innebär att miljö- och klimatnämnden 
enligt reglementet kommer att ha tillsynen enligt miljöbalken över reservatet 
och dess föreskrifter. Det kommer att ta miljöförvaltningens resurser i anspråk. 
Tillsynen är ofta svårfinansierad via avgifter, då det är svårt att utreda ansvars-
frågan vid brott mot föreskrifterna.

En naturreservatsbildning innebär kostnader för andra delar av staden 
än miljö- och klimatnämnden. Dessa kan dock till stora delar finansieras via 
stöd från Naturvårdsverket för försvårande av pågående markanvändning. Ut-
redningar och underlag kan finansieras via statliga LONA-stöd (lokala natur-
vårdsprojekt)

Park -och naturnämnden framhåller att förslaget att inrätta naturreservat ger 
möjligheter att också skydda ytor som idag ligger utanför Natura 2000-om-
rådet för biologisk mångfald och för friluftsliv.

Torsvikens naturområde sköts idag delvis av förvaltningen. Om ett na-
turreservat bildas vid Torsviken, kommer sannolikt förvaltningen fortsatt 
att vara med och sköta området. Marken ägs av både Göteborgs Stad och 
Göteborgs Hamn AB, och framtida resurser för skötsel och drift kommer 
att behöva utredas i arbetet med en eventuell reservatsbildning.

Föreningen Torslandavikens naturreservat och Göteborgs ornitologiska förening på-
talade redan under samrådsremissen att frågan om bildande av ett naturre-
servat var kritisk inte minst ur rättslig synpunkt. Föreningarna framhåller 
därför att reservatsfrågan är central för att den aktuella planen skall kunna 
beslutas.

Torsvikens Natura 2000-område inrättades redan år 2000 och har ännu 
efter 20 år inte erhållit något skydd i form av reservat. Av denna anledning 
skall reservatsfrågan prioriteras och avgöras innan en fördjupad översikts-
plan utarbetas påtalar föreningen vidare.

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Ett av uppdragen i FÖP:en har varit att föreslå en avgränsning mellan områden 
där det är lämpligt för allmänheten att vistas, och sådana som på grund av närhet 
till petrokemisk industri, hamn och andra riskfyllda verksamheter, är olämpliga 
för allmänt tillträde. I uppdraget ingick också att ge förslag till avgränsning av ett 
kommunalt naturreservat. Det förslag till avgränsning som görs i FÖP:en är pre-
liminärt och visar på ett förhållningssätt att utgå från inför arbetet med att bilda 
reservat. En fråga att ta ställning till när arbetet med reservatsbildning påbörjas 
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är om samtliga vattenområden som utgör Natura 2000- områden också ska ingå 
i naturreservatet. Frågan lämnas till ansvariga nämnder inom kommunen för 
fortsatt arbete när planen antagits. 

Förslag till komplettering i handlingarna 
Ett resonemang om vilka delar som ska ingå i naturreservatet ska komplettera 
planhandlingen. 

Risk för skada på riksintresset Nya Älvsborg 
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsens bedömning är att exploateringen förväntas medföra risk för på-
taglig skada på riksintresse Nya Älvsborg. En fortsatt utveckling av den mo-
derna industrihamnen är visserligen en del av Göteborgs nutida identitet, men 
hamnutbyggnaden sker i det här fallet på bekostnad av riksintresset för kultur-
miljövården. 

Länsstyrelsen delar bedömningen som görs i kulturmiljöunderlaget att 
en ny hamnanläggning öster om Risholmen med stor sannolikhet kommer 
att leda till att de kulturhistoriska sammanhangen kring Nya Älvsborg för-
svagas. Riksintressets uttryck – försvarsanläggningen, siluetten av murar och 
borggårdsbyggnader samt den fria sikten och de närbelägna Aspholmarna - är 
helt beroende av att kunna sättas in i en större naturgeografisk kontext.

Resonemanget i handlingen kan tolkas som att kommunen sätter ham-
nens utveckling och utbyggnad framför bevarandet och utvecklandet av 
riksintresset för kulturmiljö. Eftersom denna avvägning inte görs fullt ut i 
handlingen får den slutgiltiga avvägningen mellan de två riksintressena göras i 
kommande detaljplaner.

Vid en eventuell fortsatt utbyggnad inom Utredningsområde hamn åt norr 
och/eller söder där såväl fria vattenytor som Knippelholmarna inkluderas ser 
Länsstyrelsen risk för ytterligare skada på det landskapsrum som riksintresset 
fordrar. Avvägningar i denna fråga för göras i kommande planeringsprocesser.

Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar Nya Älvsborgs fästning och Knippelhol-
marna som påverkas av hamnprojektet Risholmen. Nya Älvsborgs fästning är ett 
statligt byggnadsminne och en del av det nationella kulturarvet. 

SFV:s tidigare synpunkter i samrådet har inte tillgodosetts då det inte fram-
går av utställningshandlingarna hur risker för skada på byggnadsminnet eller 
intrång i riksintresset för kulturmiljövården ska hanteras eller minimeras.

SFV anser att projektet bidrar med ytterligare negativa kumulativa effek-
ter på kulturmiljön vilket riskerar orsaka påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljövården samt det statliga byggnadsminnet Nya Älvsborgs fäst-
ning. Vidare anser SFV att hållbarhetsaspekterna i projektet behöver lyf-
tas fram samt att SFV ser att fästningens besöksnäring riskerar skadas av 
hamnutbyggnaden.

SFV vill också påpeka att Knippelskären som ingår planområdet förvaltas av 
SFV. SFV noterar att vattenområdena som omger Knippelskären enligt pla-
nen föreslås att bli uppfyllda och ingå i hamnområdet.  
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Kulturnämndens sammanfattande synpunkter innebär att förvaltningen be-
dömer att planförslaget innebär risk för påtaglig skada på riksintresset Nya 
Älvsborg. 

Trots den i jämförelse med tidigare förslag mindre anläggningen kommer 
stora delar av vattenlandskapet väster om Nya Älvsborg att försvinna. Avstån-
det till land från fästningsholmen närmast halveras. Energihamnen innebär 
därmed omfattande, om än indirekt påverkan på riksintresseområdet Nya Älvs-
borg. Riksintresseområdet har redan påverkats åt nordväst genom att Lilla Asp-
holmen tas i anspråk för hamnverksamhet. 

I kulturmiljöutredningen  från 2015 påpekas att hamnens utveckling genom 
åren gett en kumulativ påverkan på kulturmiljön. Ytterligare stora tillägg i 
vattenmiljön riskerar att på ett ingripande sätt påverka möjligheten att förstå 
det kulturhistoriska sammanhanget kring Nya Älvsborg och den omgivan-
de försvarsmiljön, och därmed berättelsen om staden Göteborgs historiska 
framväxt och utveckling. En viktig identitetsmarkör för staden och en kultur-
miljö av nationellt intresse riskerar att skadas eller gå förlorad.

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Enligt det framtagna kulturmiljöunderlaget som använts i FÖP:ens utställ-
ningshandling är det särskilt viktigt att siktlinjerna och de fria vattenytorna 
mellan Nya Älvsborg, Aspholmarna och Knippelholmarna hålls öppna. Det 
betonas att Knippelholmarna med kringliggande vattenytor är betydelsefulla 
delar av det landskapsrum som befästningarna uppförts i. Holmarna definie-
rar och avgränsar farleden som befästningen skulle bevaka och att de bevaras 
är därför nödvändigt för att förstå försvarsverkens sammanhang och place-
ring framhålls det vidare i utredningen.

Efter samrådet har hamnytan i det inledande skedet föreslagits få en be-
tydligt mindre utbredning i ett mer tillbakadraget läge i förhållande till sam-
rådsförslaget. Knippelholmarna hålls helt fria från hamnanläggning. Stora 
Aspholmen har aldrig föreslagits för exploatering. Därmed bevaras stora de-
lar av det landskapsrum som enligt kulturmiljöutredningen är nödvändigt 
för att förstå det historiska sammanhanget.

 Från farleden och Oscar II fort kommer man fortfarande att uppfatta 
fästningsön och Knippelholmarna som liggande framför hamnanläggning-
arna och delvis skymma dessa.  

Bedömningen är att så länge som den nya Risholmenhamnen inte får 
större utbredning mot farleden och Knippelholmarna än den som redovisas 
i handlingen, är risken liten för påtaglig skada på riksintresset Nya Älvsborg.

Förslag till komplettering i handlingarna
Resonemanget om risk för skada på riksintresset Nya Älvsborg förtydligas i 
handlingens MKB. Byggnadsminnet Nya Älvsborgs Fästning beskrivs bätt-
re i handlingen.
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MKN för vatten och luft
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att miljökvali-
tetsnormerna enligt 5 kap MB inte följs.

Länsstyrelsen står fast vid den bedömning som gjordes i samrådet att hamn-
verksamheten med sjöfart, arbetsmaskiner och de transporter som verksamheten 
genererar ger upphov till utsläpp till luft av bland annat kväveoxider, partiklar 
och koldioxid. Det behöver beskrivas i vilken omfattning den planerade ut-
byggnaden av hamnen genererar fler fartygstransporter och vidare fler väg-
transporter samt hur detta påverkar utsläppen till luft.

I det fall det anläggs en färjeterminal på platsen ges allmänheten tillträde och 
den omfattas därmed av miljökvalitetsnormer. Det behöver därför också göras 
en bedömning hur miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls där resenärerna 
vistas.

Länsstyrelsen anser vidare att planhandlingarna inte har kompletterats på 
ett fullständigt sätt utifrån de synpunkter som lämnades i samrådsyttrandet vad 
gäller vattenförekomsten Rivö Fjord. I utställningshandlingarna är inte vat-
tenförekomstens gällande status helt beskriven, icke-försämringskravet är 
inte kommenterat, information och bedömningar saknas i beskrivningen av 
förekomst av och påverkan på ålgräs och påverkan på den kemiska statusen 
behandlas bara övergripande.

Miljö- och klimatnämnden Dagvatten: Utredningen bör uppdateras i detaljpla-
neskedet med bland annat uppgifter om föroreningsgrader och reningsgrader 
samt förväntade utgående halter.

Miljömål: Stadsbyggnadskontoret bör titta över bedömningen av nuva-
rande miljömål Hav i balans samt levande kust och skärgård utifrån påver-
kan på ålgräsängar och på längre sikt även blåmusselbankar.

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Eftersom det råder osäkerhet rörande när och hur den nya hamnen på Ris-
holmen kommer att byggas ut och exakt vilket användningssätt hamnen 
kommer att få, finns inte möjligheten att i FÖP:en bedöma omfattningen 
av den framtida fartygstrafiken eller vilka förorenande utsläpp till luft som 
denna fartygstrafik kommer att bidra med. Uppgifterna är för detaljerade 
för den fördjupade översiktsplanens nivå, och kommer därför i stället att re-
dovisas då det blir aktuellt med detaljplan och tillståndsansökan för en viss 
specifik hamnanläggning. 

Bland de undersökningar som gjordes av GHAB i samband med ansökan 
om tillstånd 2015 fanns en kartering av bottenvegetationen i Arendalsviken, där 
några områden med bestånd av ålgräs identifierades, varav det största finns i 
den inre Risholmsviken. Ytterligare undersökning av ålgräsförekomsten utanför 
själva hamnområdet gjordes inte eftersom arbetet med tillståndsansökan lades 
ner. I FÖP: ens utställningshandling har det framtagna underlaget använts för 
att konstatera att det finns risk för att ålgräsförekomsten påverkas negativt vid 
en utbyggnad av hamn. När det blir aktuellt med en förnyad tillståndsansökan 
kommer nya undersökningar att genomföras av verksamhetsutövaren.  

Länsstyrelsen påpekar också att planförslagets påverkan på vattenföre-
komstens kemiska status behandlas för kortfattat i utställningshandlingen, 
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och anser att påverkan i dag och på sikt från planerade anläggningar måste 
utredas och klargöras för att en samlad bedömning av den totala påverkan från 
området ska kunna göras. I den bedömningen behöver det framgå hur vattenfö-
rekomsten klarar miljökvalitetsnormerna idag och vilket utrymme det finns för 
ytterligare tillskott. En bedömning av muddermassornas inverkan på miljök-
valitetsnormen eller hur dessa ska hanteras saknas också i planen. 

Även dessa krav är för detaljerade och långtgående för den fördjupade 
översiktsplanens nivå. Eftersom det inte finns något aktuellt projekt och ingen 
tidplan för när arbetet med tillståndsansökan ska påbörjas är inte de av Länssty-
relsen begärda uppgifterna framtagna. 

Förslag till komplettering i handlingarna
Länsstyrelsens påpekande att vattenförekomstens gällande status inte är 
helt korrekt beskriven och icke-försämringskravet inte är kommenterat, ska   
åtgärdas i antagandehandlingen. Den gällande ekologiska statusen liksom 
också den kemiska statusen ska beskrivas bättre. 

Risksituationen i området som helhet - riskutredning
Remissinstansernas synpunkter 
Länsstyrelsen anser att riskanalysen är alltför inriktad på några få utvalda och 
specifika olyckshändelser. Detta innebär att det saknas den helhetsbild av risk 
samt den robusthet mot det oförutsedda som kommande planering måste ta 
hänsyn till.

Länsstyrelsen anser vidare att en central fråga är vilken ackumulerad risk 
som finns i området. För att tydliggöra helhetsbilden och identifiera eventuella 
högriskområden där riskavstånd från olika riskobjekt sammanfaller bör riskav-
stånd från identifierade riskobjekt redovisas på kartunderlag. Det behöver också 
vara tydligt var gränsen har dragits för vilka riskobjekt som inkluderas i den 
bilagda riskanalysen. 

Länsstyrelsen har särskilt invändningar beträffande riskutredningen vad gäl-
ler och möjligheten att etablera en färjeterminal i Arendal med de risker som det 
innebär att blanda trafik till och från energihamnen med färjetrafik. Denna fråga 
kommenteras under ”Risker med färjeterminal i Arendal”. 

Länsstyrelsen påpekar vidare att den riskanalys som presenteras är determi-
nistisk (konsekvensbaserad) vilket innebär att för en utvald olyckshändelse be-
räknas konsekvenserna och en diskussion förs kring risknivå och åtgärder. En 
deterministisk analys bör vara konservativ och utgå från värsta tänkbara utfall. 

Preem AB påpekar att det runt raffinaderiet finns skyddszoner som är framtagna 
som rekommenderade gränser för etablering av verksamhet. Dessa är  beskrivna 
i Preems generalplan från 2001 och i säkerhetsrapporten från 2010. 

Under 2013 färdigställde Preem en så kallad kvantitativ riskanalys (QRA) för 
verksamheten på raffinaderiområdet. Med utgångspunkt från generalplan och 
QRA bör riskområdet från Preems ovanjordsanläggning på Risholmen vara 150 
meter.

Preem anser att även byggfasen måste inkluderas i riskutredningen. I riskut-
redningen för energihamnen fastställs det som att Preems verksamhet inte be-
döms bli påverkad på grund av avståndet till raffinaderiet. Preem har verksamhet 
på Risholmen samt på kajen i Torshamnen dvs på betydligt kortare avstånd till 
planerad verksamhet, vilket måste beaktas i riskutredningen.



13                                     FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  |  SÄRSKILT UTLÅTANDE

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Den riskutredning som hör till FÖP:en har främst haft som uppgift att på 
en för översiktsplanen lämplig nivå översiktligt belysa riskbilden i planom-
rådet.

Riskutredningen bygger på antaganden om vilket gods som i framtiden 
kan komma att hanteras på Risholmen. Riskerna med hanteringen av den 
verksamhet som ska bedrivas i den framtida hamnen kommer att beskrivas 
vid ansökan om miljötillstånd för hamnen. Om den framtida hamnen ska 
användas som energihamn med hantering av brandfarliga och explosiva va-
ror etc, måste riskutredningen uppfylla kraven i lagen om detta när det finns 
information av en rimlig detaljeringsgrad över den aktuella anläggningen.  

Riskutredningen har inför antagandet av planen reviderats och kompletterats 
med bl a ett kvalitativt resonemang.

Hela Preems raffinaderiområde inklusive skyddsområden enligt general-
planen från 2001, inryms i det område som på plankartan betecknas som 
”Områden för raffinaderi och annan anknuten verksamhet”. Bestämmelsen 
”m” i detaljplanen från 2003 söder om Preems anläggning reglerar vad som får 
byggas inom området och vilket användningssätt som tillåts. 

Risker och infrastruktur
Remissinstansernas synpunkter
Preem påpekar att Hjärtholmsvägen ursprungligen är en underhållsväg för rör-
ledningarna och att den inte är byggd eller anpassad för en ökad mängd trafik. 
Denna väg ska därför endast användas som serviceväg i syfte av kontroll och 
underhåll av utrustning, rörledningar m m till och från Torshamnen samt för 
Preems, St1:s och GHAB:s personals tillgänglighet till bolagens befintliga 
verksamhetsområden. 

Den föreslagna förbindelsen med bro över Arendalsviken till Risholmen 
behöver därför anläggas före Risholmenhamnens utbyggnad. En begränsning 
av trafiken på Hjärtholmsvägen behöver införas och det behöver framgå i över-
siktsplanen att förbindelsen över Arendalsviken måste byggas före byggna-
tion av hamnen. Denna bro skulle då även kunna användas som primär insats-
väg för Räddningstjänsten.

Vidare påpekar Preem att det i riskutredningen omnämns Hamneviksvä-
gen som en trafikled, vilket den inte är. Hamneviksvägen är en enskild väg 
som uppförts mellan Volvo Torslanda och Arendalsområdet och den får inte 
användas för allmänna transporter till eller från Arendal och Torshamnen. An-
vändandet av vägen regleras i avtal mellan Preem och Volvo. Preem kommer 
inom en snar framtid tillse att åtgärder vidtas för att ytterligare reglera använ-
dandet.

Scandinavian Tank Storage AB STS är kritisk till den ökade belastning med på-
följande påkörningsrisker på Hjärtholmsvägen, fler ledningar på rörgatan 
samt ökad trafik på Torshamnspiren vilket kan begränsa råoljehanteringen 
på piren. Dessutom kan mycket av den ökade belastningen vara ”Farligt Gods” 
transport. Därför är det viktigt att Hjärtholmsvägens nuvarande sträckning och 
användning är exklusiv som serviceväg till kajerna och för ledningarna även fort-
sättningsvis. Detta gäller även under byggtiden av Västra Arendal och Torsviken.
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Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Den fördjupade översiktsplanen, som inte är juridiskt bindande på samma sätt 
som en detaljplan är, anger i första hand på ett övergripande sätt vilken inrikt-
ning som markanvändningen ska ges. GHAB har angett som utgångspunkt för 
planeringen att det är en energihamn som ska byggas på Risholmen, och efter-
som en sådan inte alstrar trafik från land i nämnvärd omfattning, anser hamnbo-
laget att Hjärtholmsvägen kan användas som enda tillfart. När det blir aktuellt 
att påbörja arbete med detaljplan och tillstånd för en ny energihamn, kommer 
nya beskrivningar och utredningar att behöva utföras efter de förhållanden som 
råder vid den aktuella tidpunkten. Då kommer t ex även konsekvenserna av ökad 
trafik under utbyggnadsskedet att behöva prövas. 

Alternativet med bro för både väg och järnväg över Arendalsviken utvärde-
rades efter samrådet i utställningshandlingen som det enda kvarstående möjliga 
bland flera undersökta förbindelser till Risholmen. Det är också detta som utgör 
huvudalternativet i översiktsplanen. I planen redovisas ett läge för den framtida 
förbindelsen så att förberedelser i form av t ex markreservationer kan göras. I 
planen redovisas däremot inte när utbyggnaden av förbindelsen kommer att ske.  

Risker med färjeterminal i Arendal
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen kan på befintligt underlag ur risksynpunkt inte se att det är 
lämpligt att utveckla en färjeterminal söder om Arendals allé. 

Som motiv för detta anger Länsstyrelsen att ett större fokus bör ges åt lämp-
ligheten i att leda in allmänheten till ett område som i sin helhet har en mycket 
hög riskbild från bland annat flera sevesoverksamheter.

Vidare anser Länsstyrelsen att det förutom olycksrisken för framtida resenä-
rer, bör analyseras om allmänhetens ökade närvaro i området i sig kan leda till 
ett ökat säkerhetshot eller nya risker. 

Det behöver också framgå om de säkerhetszoner som krävs då oljefartygen 
ska vända uppfylls vid anläggande av en färjeterminal. Det finns också risker för 
att brand ska uppstå vid ett eventuellt lastarmsbrott eller då lastning och loss-
ning måste avbrytas på grund av passage av ett passagerarfartyg.

Hur påverkar en brand ett passagerarfartyg, och hur utförs en räddningsinsats 
vid en sådan brand undrar Länsstyrelsen i yttrandet. 

Vidare påpekar Länsstyrelsen att det finns ytterligare olycksscenarier kopp-
lade till den nya energihamnen som nämns i riskanalysen men som inte har 
beskrivits djupare.

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
En förutsättning för ett ur risksynpunkt säkert sätt för allmänheten att ta sig 
till färjeterminalen utan konflikt med sevesoanläggningar är att Sörredsleden 
byggs ut från det nya Sörredsmotet, vilket också redovisas i FÖP:en. Det finns 
sedan tidigare ett reservat för denna i den gällande detaljplanen. Enligt Preems 
generalplan från år 2001, som företaget hänvisar till vad gäller säkerhetszonernas 
utbredning kommer den nya leden att helt hamna utanför dessa. Detta påpe-
kas i FÖP:en. Säkerhetsavståndet till den andra sevesoanläggningen i området 
- AGA gas-och den blivande Sörredsleden bedöms som tillräckligt stort  -ca 100 
meter - för att olyckor ska undvikas.  

Riskutredningen har koncentrerats på ett antal dimensionerande scena-
rier för att på en översiktlig nivå utreda risker med energihamnen. Energi-
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hamnens slutgiltiga utbredning, kajlägen för hantering av flytande energi-
produkter eller gasformiga bränslen eller placering av olika verksamheter 
inom energihamnen är ännu inte känd och kommer att utredas vidare i 
senare skeden.

Oljefartygen kommer att backa in mot kaj och inte vända i hamnbas-
sängen. Detta samt hur lastning och lossning ska gå till och riskerna för 
lastarmsbrott vid snabbstopp av lastning/lossning beskrivs mer utförligt i 
den reviderade och kompletterade riskutredningen.

I den framtida energihamnen kommer många olika säkerhetssystem fin-
nas för att förvarna om och förhindra allvarlig olycka. Det kommer finnas 
sensorer, som kommer ge indikation på om en räddningsinsats ska påbör-
jas. Varje tank kommer vara invallad och det kommer finnas kylutrustning 
på varje cistern. Kajer i kommande energihamn kommer vara utrustade 
med kanoner med skum, riktade mot lastarm. 

En utbyggnad av färjeterminal i Arendal kommer före i tid än en utbygg-
nad av energihamn på Risholmen. Det innebär att utbyggnaden av hamnen 
på Risholmen kommer behöva anpassas till de förutsättningar som en fär-
jeterminal vid Arendal kräver. Det medför anpassning av den nya hamnen   
både till storlek och innehåll och vilka säkerhetssystem som kommer krä-
vas. Bedömningarna kommer göras i kommande detaljplanering och till-
ståndsprövningar.

Anläggningar knutna till raffinaderiernas verksamhet
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen uppmärksammar att det i planen föreslås utbyggnad av ett områ-
de för cisterner på Risholmen där det också finns anläggningar för raffinaderi-
verksamheten. Vid ett byggande på eller i anslutning till sådana anläggningar 
finns risk för påverkan på anläggningarnas funktion som inte går att återställa. 
Länsstyrelsen anser därför att byggande på eller i direkt anslutning till sådana 
anläggningar är olämpligt.

Preem har uppmärksammat att anläggningsfasen för den nya hamnen bla kom-
mer att omfatta sprängning, pålning, muddring och utfyllnad av vattenområden 
i det direkta närområdet till Preems anläggningar. Det innebär även att trafik 
till och från den planerade hamnen kan komma att passera strax intill dessa 
fram till dess att den planerade överfarten från Arendalsudden färdigställs.

När det gäller den föreslagna hamnverksamheten på Risholmen anser Pre-
em att en fördjupad riskanalys måste genomföras, som tar hänsyn till de risker 
Preem lyft fram. Utredningen behöver således belysa hur planerad hamnverk-
samhet påverkar möjligheterna till fortsatt utnyttjande av anläggningarna.

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
Den fördjupade översiktsplanen är i första hand en plan där markanvändningen 
anges på ett relativt övergripande sätt. Det är därför som utredningar som hör till 
planen inte är utförda på den detaljnivå som krävs vid detaljplan eller ansökan 
om tillstånd. 

Vikten av att undvika negativ påverkan och skador på anläggningar av bety-
delse för raffinaderiverksamheterna har betonats i såväl planens samråds- som 
utställningshandling. I planen har införts rekommendationer om förhållnings-
sätt vid förändring av markområden i anslutning till dessa anläggningar.  
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Översvämningsrisker
Remissinstansernas synpunkter
Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande om att området ur 
ett översvämningsperspektiv inte ska räknas som samhällsviktig verksamhet 
måste motiveras tydligare.

I Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022 beskrivs att bland 
stadens bolag som levererar samhällsviktig verksamhet omfattas hamnverksam-
het. Göteborgs hamn beskrivs också som en skyddsvärd miljö och funktion. Det 
beskrivs vidare att energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen 
och bränsletillförseln i hela landet.

Länsstyrelsen anser att det arbete som pågår med att ta fram planerings-
nivåer för Ytterhamnsområdet bör var utgångspunkt i fortsatt arbete och att 
detta bör framgå av handlingarna. Detta gäller för både den byggda miljön och 
vilken nivå som ska gälla för vägar i området, inte minst för de två insatsvägarna 
till planerad energihamn med tanke på områdets särskilda riskbild och skydds-
behov.

I erhållet underlag framgår inte hur översvämning till följd av skyfall ska 
hanteras inom aktuellt område. Detta behöver beskrivas

Kommentar och förslag till ändringar och kompletteringar
Göteborgs Stad har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för Göteborg, ”Te-
matiskt tillägg för översvämningsrisker” antaget av fullmäktige 2019-04-25. 
Sedan utställningen av FÖP:en har stadens arbete med översvämningsrisker 
resulterat i en PM som behandlar förhållandena i kustområdet och där nya pla-
neringsnivåer för anläggningar och framkomlighet rekommenderas. Rekom-
menderade planeringsnivåer för kustzonen utanför Älvsborgsbron är för sam-
hällsviktig anläggning +3,4-3,9 m ö h, för byggnad och byggnadsfunktion 
+2,7-3,2 m ö h och för framkomlighet +2,2-2,7 m ö h. Den lägre höjden avser 
mer än 10 meter från strand och den högre mindre än 10 meter från strand.

Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning att hamnanläggning och in-
frastruktur ska skyddas till nivån för samhällsviktig verksamhet. Nivån på en ny 
hamnanläggning beräknas ligga på ca +2,5 och Hjärtholmsvägen i etapp 1 på de 
för vägen befintliga höjderna, förutsatt att inte åtgärder till skydd mot översväm-
ning redan genomförts sedan tidigare. 

Handlingarna revideras efter de nya uppgifterna

Markanvändning och markägare  
Remissinstansernas synpunkter
St1 anser att företagets verksamhet på Hjärtholmen på markanvändningskar-
tan ska betecknas raffinaderianknuten verksamhet och inte ”befintlig hamn 
och hamn under uppförande” som visas i utställningshandlingen, eftersom den 
huvudsakliga verksamheten på ön är raffinaderianknuten och avser lagring och 
hantering av råolja.  

Vidare begär företaget att motsvarande område på Risholmen, som är i fö-
retagets ägo också får beteckningen raffinaderianknuten verksamhet och inte 
hamn, som utställningshandlingen visar. Områdena på Hjärtholmen och Ris-
holmen är av avgörande strategisk betydelse för bolagets fortsatta utveckling och 
omställning till en produktion med minskat fossil beroende. Både Hjärtholmen 
och Risholmen är plana områden och lämpar sig väl för den planerade framtida 
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hanteringen av fasta biomassor.
Platzer AB (som övertagit de delar av Arendal som tidigare ägts av Volvo) har 
lämnat ett långt yttrande. Företaget avser att utveckla hela fastigheten med lo-
gistikföretag med den gamla inaktuella stadsplanen för industri-varvsändamål 
som grund. Företaget anser därför bl a att hela utställningsförfarandet måste 
göras om så att deras anspråk blir tillgodosedda i FÖP:en. 

Kommentar och förslag till revideringar och kompletteringar
St1: Önskemålet om att Hjärtholmen på plankartan återfår beteckningen 
från samrådet om att det får bedrivas verksamhet med anknytning till raffi-
naderiverksamheten är logisk och plankartan ska ändras efter önskemålen.

Bedömningen är att det område på västra Risholmen som företaget äger 
och som i planen föreslås få ändamålet ”Hamnområde som omvandlas” är 
en lämplig och heltäckande beteckning för olika verksamheter som handlar 
om lagring och upplag, och föreslås därför behållas på plankartan. Avsnittet 
i planen ”A. Risholmen befintlig yta-omvandling” ska ges förtydligande text 
om den verksamhet som St1 avser att bedriva på sin fastighet. 

Platzer AB: Synpunkterna föranleder inte några ändringar. De bemöts 
mer ingående i följande avsnitt under ”Inkomna yttranden med kommen-
tarer”. 
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INKOMNA YTTRANDEN MED KOMMENTARER  

Inkomna yttranden sammanfattade och kommenterade redovisas nedan. Yttran-
dena i sin helhet finns i Göteborgs Stads diarium. 

Statliga myndigheter och organ
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens granskningsyttrande är en del av den fördjupade översiktsplanen 
och ska därför i sin helhet läggas till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen 
inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen. 

Följande är en sammanfattning av yttrandet med kommentarer.
Enligt 3 kap 16 § PBL ska det av Länsstyrelsen granskningsyttrandet framgå 

om:
1 förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 

(MB),
2 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. 

MB inte följs,
3 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS) inte är förenlig med 7 kap 18 e § första stycket MB,
4 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som an-

går två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till männ-

iskors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter på förslaget till fördjupad översikts-

plan från andra berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit 
från Trafikverket, Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut och Försvarsmak-
ten. Yttrandena har skickats direkt till kommunen från nämnda myndigheter. 
De redovisas separat och kommenteras särskilt.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till fördjupad 
översiktsplan, och ställer sig bakom den övergripande inriktningen om att 
prioritera en utbyggnad av energihamn vid Risholmen. Anspråket har för-
tydligats och den fördjupade översiktsplanen visar att detta är en rimlig plats för 
hamnen att prioritera en framtida utbyggnad. Lokaliseringen innebär dock stora 
utmaningar på grund av sin miljöpåverkan. I området finns befintliga natur- och 
kulturvärden som påverkas negativ av utbyggnaden. Konflikterna mellan dessa 
intressen är inte helt avgjorda i denna handling och får till stor del hanteras i 
kommande planerings- och tillståndsprocesser.

Länsstyrelsen bedömer att det fortsatt finns risk för skada på Torsvikens Na-
tura 2000-område. Denna konflikt kommer behöva lösas genom tillståndspröv-
ning enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (MB) inför ändrad markanvändning.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget medför en risk för påtaglig skada på rik-
sintresse för kulturmiljö, Nya Älvsborg.

Länsstyrelsen bedömer att förslaget kan medverka till att miljökvalitetsnor-
merna enligt 5 kap MB inte följs. Länsstyrelsen anser fortsatt att förslagets 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft behöver utredas. Vidare behöver 
bedömd påverkan på berörd vattenförekomst Rivö fjord Nord fördjupas. Det 
behöver klargöras hur vattenförekomsten klarar miljökvalitetsnormerna idag 
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och vilket utrymme det finns för ytterligare påverkan från befintliga och till-
kommande verksamheter och anläggningar.

När det gäller möjligheten att utveckla en färjeterminal i området söder om 
Arendals allé anser Länsstyrelsen att riskerna inte är tillräckligt klarlagda. 
Länsstyrelsen kan inte på befintligt underlag se detta som en lämplig markan-
vändning. Detta innebär att utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen 
inte utesluta att det som föreslås i planen kommer att medföra sådan negativ 
påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, över-
svämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 
anledning att ingripa enligt 11 kap PBL.

Hantering av översvämning till följd av havsnivåhöjning behöver förtydli-
gas och översvämning till följd av skyfall behöver hanteras.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen - Riksintressen Natura 2000 (4 kap. 8 § MB)
Påverkan på Torsvikens Natura 2000-område har varit en av de större knäckfrå-
gorna i området sedan den fördjupade översiktsplanen för Ytterhamnsområdet 
togs fram. Sedan samrådet har hamnanspråket avgränsats till en energihamn 
och ställning har tagits för att en bro över Arendalsviken är det väg- och järn-
vägsalternativ som, om behovet skulle uppstå på lång sikt, är lämpligast att gå 
vidare med. Detta var det alternativ som Länsstyrelsen förordade i samrådet 
även om inte heller detta alternativ är utan risk för negativ påverkan på Natura 
2000-området.

Trots ökad tydlighet i ställningstaganden gällande markanvändningen anser 
Länsstyrelsen att det finns risk att den föreslagna markanvändningen kan 
innebära påverkan på Torsvikens Natura 2000-område. Risk för skada på Na-
tura 2000-området kan därmed inte uteslutas. Även om en energihamn inte 
förväntas bidra med ytterligare trafik så kan även en marginell ökning av buller 
i området ha påverkan på populationstätheten hos fåglarna. Utfyllnaden i Aren-
dalsviken, ny väg- och järnvägsbro samt bullerpåverkan i Arendelsviken behöver 
hanteras då detta område har en viktig funktion vintertid för de utpekade fåg-
larna i Natura 2000-området.

Länsstyrelsen bedömer att tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB kommer behöva 
sökas inför ändrad markanvändning. Det innebär att kommande detaljpla-
ner och miljötillstånd behöver samordnas med en Natura 2000-prövning.

En eventuell fortsatt utbyggnad inom Utredningsområde hamn åt norr och/el-
ler söder kommer få ytterligare påverkan på Natura 2000-området. Avvägningar 
i denna fråga får göras i kommande planeringsprocesser.

Kommentar Natura 2000
Utbyggnad av den föreslagna energihamnen kommer inte att påbörjas för-
rän tidigast om tio år. Till skillnad mot när samrådet genomfördes, då det 
fanns ett utbyggnadsprojekt att förhålla sig till, råder nu stor osäkerhet om 
hur och när den nya hamnen på Risholmen kommer till och exakt vilket an-
vändningssätt som tillståndsgivande myndigheter har att ta ställning till vid 
den tidpunkt då detaljplan upprättas och tillstånd sökes för hamnanlägg-
ningen. 

Ett av målen med planeringen har under hela den tid som arbetet med 
FÖP:en pågått varit att säkerställa möjligheten för framtida utbyggnad av 
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hamn på Risholmen med väg- och järnvägsanslutningar samtidigt som Tors-
vikens naturvärden inte får påverkas negativt eller skadas. Att möjligheterna 
till hamnutbyggnad säkerställs är särskilt betydelsefullt eftersom detta är det 
sista möjliga område för Göteborgs hamn att expandera på. 

De utredningar beträffande risker, buller och naturvärden på land och i 
vatten samt alternativa väg- och järnvägsförbindelser till Risholmen som ut-
förts under samråds- respektive utställningsskedena, har varit mer detalje-
rade än vad som är vanligt utifrån den nivå som översiktsplanen har. De har 
dock ändå inte varit så detaljerade att de kan ligga till grund för detaljplaner 
och ansökningar om tillstånd för ett projekt som är så komplicerat som 
utbyggnad av en hamn på denna plats är. Detta blev tydligt då Göteborgs 
Hamn AB fick uppdrag att på kort tid ta fram underlag för en ansökan 
om tillstånd för ny hamn på Risholmen där massorna från Västlänksbygget 
skulle kunna tillgodogöras för utfyllnad och byggande. När arbetet med 
ansökan, som pågick samtidigt och parallellt med det för FÖP:ens sam-
rådshandling avbröts, fanns en del framtaget underlagsmaterial som kunde 
användas i utställningshandlingen.

Arbetet med FÖP:en och framtagandet av utredningar som grund för 
ställningstaganden i denna, har under tiden arbetet pågått gett en uppfatt-
ning om vad som kan vara möjligt att genomföra med hänsyn tagna till Na-
tura 2000- områdets värden och andra starka intressen i området. Eftersom 
frågan om hur den nya hamnanläggningen skulle trafikeras av väg och järn-
väg med hänsyn till risknivåer och buller på Natura 2000- områdets fågelarter 
var så betydande, utreddes ett antal alternativa väg- och järnvägssträckningar 
inför samrådet. De flesta av de utredda alternativen valdes bort eftersom 
de med stor sannolikhet skulle innebära för stor påverkan på Natura 2000- 
området för att kunna genomföras. Återstående alternativ - en ny bro för 
väg- och järnväg över Arendalsviken till Risholmen bedöms vara den förbin-
delse av de undersökta med minst risk för påverkan på Natura 2000- områ-
det. Hur stor påverkan till slut blir beror på tex konstruktion, möjlighet till 
avskärmning mot Natura 2000- området, mängden och arten trafik som 
ska trafikera den nya hamnen i en framtid då förbindelsen blir aktuell att 
genomföra. GHAB har bedömt att den nya Risholmenhamnen åtminstone 
till en början när den används enbart som energihamn inte kräver järnvägs-
förbindelse och inte heller trafik från land annat än i små mängder. Då ska 
Hjärtholmsvägen kunna användas som enda landförbindelse till Risholmen 
så som sker idag. Om så blir möjligt får bedömas vid det tillfälle då ansökan 
om tillstånd för ny hamn blir aktuell.   

Avvägningen mellan de båda starka intressena ”Hamn” och ”Natura 2000” 
har således inte kunnat göras fullt ut i FÖP:en eftersom det inte finns något 
aktuell hamnprojekt att förhålla sig till. Den slutliga avvägningen föreslås 
därför lämnas till kommande detaljplane- och tillståndsprocesser. I dessa 
processer måste också- beroende på när i tiden de blir aktuella- vägas in de 
nya förhållanden beträffande t ex naturvärden på land och i vatten, vatten-
kvalitet, hamnanläggningens utformning och användningssätt etc som är 
rådande vid detta tillfälle. 

I FÖP.en uttrycks detta tydligt i de ”Rekommendationer för ny hamn”, 
där det framgår att utbyggnaden ska föregås av prövning i detaljplan enligt 
plan- och bygglagen och av tillståndsprövning enligt miljöbalken. Vidare 
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framhålls att ”Ett noggrannare underlag än vad som kan redovisas i denna 
översiktliga plan kommer att krävas då det blir aktuellt med tillståndspröv-
ning och detaljplanering för hamnen. Nya undersökningar av då aktuella 
förhållanden beträffande t ex geologi, marin miljö, natur, buller risker etc 
behöver tas fram som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar för mil-
jötillstånd och detaljplan.”

Kommunen är vidare väl medveten om att tillstånd enligt MB 7 kap 28 a§ 
kan komma att krävas om åtgärderna på ett betydande sätt påverkar miljön 
i Natura 2000- området. Det kan t o m komma att krävas en tillståndspröv-
ning av Regeringen enligt MB 7 kap 29 a § för att avgöra det mycket starka 
allmänna intresset ”Hamn” mot eventuella risker för skada på Natura 2000- 
området.  

 
Länsstyrelsen - Riksintresse Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Sedan samrådet genomfördes har ett gediget kulturmiljöunderlag tagits fram 
och arbetats in i utställningshandlingen. I underlaget beskrivs riksintresse för 
kulturmiljö Nya Älvsborg och dess kulturhistoriska värde utförligt.

I handlingen beskrivs hur den planerade hamnutbyggnaden öster om Rishol-
men riskerar att medföra betydande miljöpåverkan och att påverkan på riksin-
tresset kan bli betydande. Påverkan sker visuellt och genom intrång i det omgi-
vande naturlandskapet. 

Länsstyrelsen delar bedömningen att en ny hamnanläggning öster om 
Risholmen med stor sannolikhet kommer att leda till att de kulturhistoriska 
sammanhangen kring Nya Älvsborg försvagas. Riksintressets uttryck – för-
svarsanläggningen, siluetten av murar och borggårdsbyggnader samt den fria 
sikten och de närbelägna Aspholmarna - är helt beroende av att kunna sättas in 
i en större naturgeografisk kontext.

Länsstyrelsen slutsats är att exploateringen förväntas medföra risk för påtag-
lig skada på riksintresse Nya Älvsborg. En fortsatt utveckling av den moderna 
industrihamnen är visserligen en del av Göteborgs nutida identitet, men hamn-
utbyggnaden sker i det här fallet på bekostnad av riksintresset för kulturmiljö-
vården.

Resonemanget i handlingen kan tolkas som att kommunen sätter ham-
nens utveckling och utbyggnad framför bevarandet och utvecklandet av 
riksintresset för kulturmiljö. Eftersom denna avvägning inte görs fullt ut i 
handlingen får den slutgiltiga avvägningen mellan de två riksintressena göras i 
kommande detaljplaner.

Vid en eventuell fortsatt utbyggnad inom Utredningsområde hamn åt norr 
och/eller söder där såväl fria vattenytor som Knippelholmarna inkluderas ser 
Länsstyrelsen risk för ytterligare skada på det landskapsrum som riksintresset 
fordrar. Avvägningar i denna fråga för göras i kommande planeringsprocesser.

Kommentar Kulturmiljövård
Det är ofrånkomligt att Riksintresset Nya Älvsborg kommer att påverkas 
vid en hamnutbyggnad av Risholmen. En kraftig påverkan har redan skett 
genom tillkomsten av den nya hamndelen Arendal 2 och med ytterligare en 
tillkommande hamndel finns risk för att riksintresseområdet Nya Älvsborg 
blir svårare att uppfatta i sitt sammanhang än idag.

Enligt det framtagna kulturmiljöunderlaget som använts i FÖP:ens ut-
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ställningshandling är det särskilt viktigt att siktlinjerna och de fria vatten-
ytorna mellan Nya Älvsborg, Aspholmarna och Knippelholmarna hålls 
öppna. Det betonas att Knippelholmarna med kringliggande vattenytor 
är betydelsefulla delar av det landskapsrum som befästningarna uppförts i. 
Tillsammans med Aspholmarna (efter Arendal 2 endast Stora Aspholmen) 
bildar de fundamentala naturgeografiska referenspunkter i vattenlandska-
pet. Holmarna definierar och avgränsar den farled som befästningen skulle 
bevaka och att de bevaras är därför nödvändigt för att förstå försvarsverkens 
sammanhang och placering framhålls det vidare i utredningen.

I samrådshandlingen redovisades en hamnanläggning som sträckte sig 
ända ut till Knippelholmarna. Efter samrådet har hamnytan i det inledande 
skedet föreslagits få en betydligt mindre utbredning i ett mer tillbakadraget 
läge i förhållande till samrådsförslaget. Knippelholmarna hålls helt fria från 
hamnanläggning. Stora Aspholmen har aldrig varit aktuell för exploatering. 
Därmed bevaras stora delar av det landskapsrum som enligt kulturmiljöut-
redningen är nödvändigt för att förstå det historiska sammanhanget.

 Från farleden och Oscar II fort kommer man fortfarande att uppfatta 
fästningsön och Knippelholmarna som liggande framför hamnanläggning-
arna och delvis skymma dessa. Från Hisingssidan domineras sikten mot far-
leden redan idag av hamn och tung industri, och den nya hamnen kommer 
ytterligare att förstärka detta intryck.  

Bedömningen är att så länge som den nya Risholmenhamnen inte får 
större utbredning mot farleden och Knippelholmarna än den som redovisas 
i handlingen, är risken liten för påtaglig skada på riksintresset Nya Älvsborg.

När det blir aktuellt att förverkliga den nya hamnanläggningen bör göras 
noggrannare studier av hur hamnanläggningen mer i detalj kan utformas så 
att påverkan på riksintresset blir så liten som möjligt. 

Länsstyrelsen Riksintresse Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen anser att förslaget i stort tillgodoser riksintresse för kommu-
nikation.

Trafikverket ifrågasätter bedömningen om att biltrafiken inte kommer att öka 
med ny färjeterminal för persontrafik i området. Länsstyrelsen delar bedöm-
ningen att en färjeterminals påverkan på trafiken inte är tillräckligt beskriven 
och anser att Trafikverkets synpunkter i denna fråga måste beaktas. En färjeter-
minal i området kräver ur risksynpunkt ett antal restriktioner för passager för 
fartyg och krav på avbruten lastning och lossning. Trafikverket gör bedömningen 
att det inte skadar riksintresset hamn eftersom båda verksamheterna går under 
användningen hamn, men konstaterar att det kommer att påverka verksamheten.

 
Kommentar Riksintresse Kommunikationer
Synpunkterna noteras. Beträffande trafikeringen till den planerade färjeter-
minalen: se vidare kommentar till Trafikverket.

Länsstyrelsen Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)
En mer korrekt beskrivning av riksintresse för totalförsvaret är ”Totalförsvarets 
militära del, 3 kap 9§ MB” då det inte bara handlar om bullerpåverkat område. 
Försvarsmaktens synpunkter på hur riksintresset beskrivs bör beaktas.
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Kommentar Totalförsvaret
Synpunkterna ska beaktas i antagandehandlingen.

Länsstyrelsen Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att miljökvalitetsnor-
merna enligt 5 kap. MB inte följs.

Länsstyrelsen - Miljökvalitetsnormer Luft
Länsstyrelsen står fast vid den bedömning som gjordes i samrådet att hamn-
verksamheten med sjöfart, arbetsmaskiner och de transporter som verksamheten 
genererar ger upphov till utsläpp till luft av bland annat kväveoxider, partiklar 
och koldioxid. Hanteringen av bränsleråvara och produkter genererar utsläpp till 
luft av flyktiga organiska föreningar. Det behöver beskrivas i vilken omfattning 
den planerade utbyggnaden av hamnen genererar fler fartygstransporter och 
vidare fler vägtransporter samt hur detta påverkar utsläppen till luft.

Lagstiftningen för miljökvalitetsnormerna behöver inte tillämpas på arbets-
platser dit allmänheten inte har tillträde men i det fall det anläggs en färjetermi-
nal på platsen ges allmänheten tillträde och den omfattas därmed av miljökva-
litetsnormer. Det behöver därför också bedömas hur miljökvalitetsnormerna 
för luft uppfylls där resenärerna vistas.

Som stöd för bedömning att verksamheten genererar utsläpp till luft utgår 
Länsstyrelsen bland annat från Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram 
för kvävedioxid och de underlagsberäkningar som Göteborgs stads miljöförvalt-
ning bidrog med. 

Miljöförvaltningens webb-karta visar på höga halter av kvävedioxid över ni-
vån för miljökvalitetsnormen. Beräkningarna visar att utsläppen i hamnen är 
mycket stora. I det fall det finns reviderade beräkningar och mätningar för 
luftkvaliteten är det värdefullt om dessa presenteras i handlingen.

Vid en framtida utökning av hamnverksamheten och dess infrastrukturbehov 
behöver påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft utredas vidare.

Kommentar Miljökvalitetsnormer Luft
Den föreslagna nya hamndelen på Risholmen ska i ett initialt skede byg-
gas ut som energihamn. Denna ska i huvudsak befraktas från havet med 
fartyg och via pipelines. Hamndelen beräknas därför inte generera fler väg-
transporter än vad som sker idag. Utbyggnad av den nya hamnanläggningen 
genererar med nödvändighet dock fler transporter med fartyg, vilket är hela 
syftet med utbyggnaden. 

Eftersom det råder osäkerhet rörande när och hur den nya hamnen på 
Risholmen kommer att byggas ut och exakt vilket användningssätt hamnen 
kommer att få, finns inte möjligheten att i FÖP:en bedöma omfattningen 
av den framtida fartygstrafiken eller vilka förorenande utsläpp till luft som 
denna fartygstrafik kommer att bidra med. Uppgifterna är för detaljerade 
för den fördjupade översiktsplanens nivå, och kommer därför i stället att 
redovisas då det blir aktuellt med detaljplan och tillståndsansökan för en 
viss specifik hamnanläggning. 

I handlingen föreslås också att det i Arendalshamnen kan etableras en 
terminal för färjetrafik. Denna kommer att generera mer biltrafik, som i sin 
tur kan ge upphov till luftföroreningar. Vilken påverkan den ökade trafiken 
kan medföra beror på framtida utveckling i Arendalsområdet i stort. 
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Länsstyrelsen - Miljökvalitetsnormer Vatten
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kan medverka till att miljökvali-
tetsnormerna för vatten i berörd vattenförekomst inte följs.

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna inte har kompletterats på ett full-
ständigt sätt utifrån de synpunkter som lämnades i samrådsyttrandet. I utställ-
ningshandlingarna är inte vattenförekomstens gällande status helt beskriven, 
icke-försämringskravet är inte kommenterat, information och bedömningar 
saknas i beskrivningen av förekomst av och påverkan på ålgräs och påverkan 
på den kemiska statusen behandlas bara övergripande.

Länsstyrelsen - Planens förhållande till miljökvalitetsnormen för ekologisk 
status, vatten
Med anledning av riksintresset för hamnverksamhet har miljökvalitetsnormen 
för vattenförekomsten Rivö fjord Nord satts till Måttlig ekologisk status 2027. 
Vid klassningen av den ekologiska statusen i en vattenförekomst klassas ett antal 
kvalitetsfaktorer, däribland biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 
Även på kvalitetsfaktornivå har kvalitetskravet för vattenförekomsten fastställts 
till det lägre Måttlig ekologisk status år 2027 för de hydromorfologiska parame-
trar som kan kopplas direkt till hamnverksamhetens fysiska påverkan. Påståen-
det i utställningshandlingen att statusen inte måste förbättras i förhållande 
till dagens situation stämmer inte eftersom de flesta av de hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna och parametrarna idag är klassade till Dålig status och kravet 
är att de ska uppnå Måttlig status till 2027. 

Övriga kvalitetsfaktorer och parametrar ska uppnå God status, vilket alla inte 
gör idag. Hamnverksamheten får inte försvåra möjligheten för ovan nämnda 
kvalitetsfaktorer och parametrar att uppnå kraven. Värdet för sådana kvalitets-
faktorer eller parametrar som är klassade till Dålig status får inte försämras 
ytterligare, enligt det så kallade icke-försämringskravet. 

Det saknas en bedömning av hur planerad utbyggnad förhåller sig till det-
ta. Länsstyrelsen anser att det finns en risk att planerad utbyggnad försämrar 
möjligheterna att nå målen för flera av kvalitetsfaktorerna.

Ålgräs ingår i en av de biologiska kvalitetsfaktorerna i vattenförekomsten. 
Göteborgs Hamn har år 2014 låtit göra en bottenkartering i området för hamn-
utbyggnaden som kartlägger ålgräsförekomst och andra vattenlevande arter. I 
karteringen konstateras att det finns ålgräs i hamnområdet. I samrådsyttrandet 
efterfrågades en uppskattning av kvarvarande ålgräs i vattenförekomsten, 
men den bottenkartering som redogörs för i utställningshandlingen omfattar 
bara Risholmsviken och Arendalsviken.

I handlingarna finns ingen ingående bedömning av hur mycket ålgräs som 
beräknas påverkas eller försvinna av planerade utbyggnader. 

Länsstyrelsen - Planens förhållande till miljökvalitetsnormen för kemisk 
status, vatten
Den kemiska statusen för Rivö fjord Nord har i nuläget klassats till Uppnår ej 
god. Miljökvalitetsnormen är att det ska råda God kemisk ytvattenstatus. Hur 
planförslaget påverkar den kemiska statusen behandlas endast kortfattat i 
underlaget.

Påverkan på vattenförekomsten idag och på sikt från planerad utfyllnad, 
övriga planerade anläggningar och markanvändning måste utredas och klar-
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göras för att en samlad bedömning av den totala påverkan från området ska 
kunna göras. Det behöver framgå hur vattenförekomsten klarar miljökvali-
tetsnormerna idag och vilket utrymme det finns för ytterligare tillskott från 
befintliga och kommande verksamheter och anläggningar utifrån läckage-
synpunkt både på kort och på lång sikt.

Den planerade utfyllnaden av hamn vid Risholmen föreslås göras med mud-
dermassor. Muddermassorna kan innehålla förhöjda halter av bland annat TBT 
och antracen vilka är ämnen som ingår i klassningen av vattenförekomstens ke-
miska status. Antracen är styrande för vattenförekomstens kemiska status och 
är i dagsläget klassad som Uppnår ej god och får därför inte försämras. Planen 
innefattar inte någon bedömning av masshanteringens potentiella inverkan 
på miljökvalitetsnormen eller hur denna ska hanteras. En viktig fråga vid 
framtida exploatering blir hur man ska säkerställa stabilisering av massorna samt 
rening av ämnen på ett sätt som lever upp till miljökvalitetsnormernas krav.

Det finns risk för ytterligare påverkan på vattenmiljön när sjötrafiken ökar, 
främst i form av uppgrumling av sediment och diffusa läckage av bland annat 
PAH:er och TBT. 

Det kan inte uteslutas att planerad exploatering kommer att försvåra upp-
nåendet av miljökvalitetsnormen för kemisk status.

En exploatering av Utredningsområde hamn kommer innebära mer omfat-
tande påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Avvägningar i denna fråga 
får göras i kommande planeringsprocesser.

Kommentar Miljökvalitetsnormer vatten
Länsstyrelsen upprepar sina krav efter samrådet om att FÖP:ens utställ-
ningshandling borde ha kompletterats med utredningar om den påverkan 
på vattenförekomsten Rivö Fjord som den nya hamnanläggningen kan ge 
upphov till. Utredningen skulle bland annat behandlat Gällande status och 
fastställd MKN, Hänsyn till icke-försämringskravet, Ålgräsförekomsten, Påver-
kan på vattenförekomstens kemiska status vid spridning av TBT i bottensedi-
ment samt läckage av bränsle och dagvatten. Flera av dessa utredningar är för 
detaljerade och för omfattande för en fördjupad översiktsplan som denna. De 
hör istället hemma i de senare skeden som handlar om detaljplan och tillstånd 
till en ny hamnanläggning.

När samrådet genomfördes fanns ett konkret projekt där GHAB parallellt 
med att stadsbyggnadskontoret arbetade med FÖP-en, arbetade med en till-
ståndsansökan för att bygga en ny hamn på Risholmen. Inom ramen för det 
arbetet utförde GHAB vissa undersökningar, som också kunnat tillgodogöras 
i FÖP-ens utställningshandling. Bland de undersökningar som gjordes fanns 
en kartering av bottenvegetationen i Arendalsviken, där några områden med 
bestånd av ålgräs identifierades, varav det största finns i den inre Risholmsviken. 
När arbetet med tillståndsansökan avstannade gjordes inga fler undersökningar. 
Det befintliga underlaget bedömdes vara tillräckligt för att konstatera att det 
finns risk för att ålgräsförekomsten påverkas vid en utbyggnad av hamn men att 
noggrannare undersökningar likt de som länsstyrelsen efterfrågar måste föregå 
en framtida ansökan om tillstånd för hamn vid det tillfälle en sådan blir aktuell. 

Länsstyrelsen påpekar också att planförslagets påverkan ¨på vattenföre-
komstens kemiska status behandlas för kortfattat i utställningshandlingen, 
och anser att påverkan i dag och på sikt från planerade anläggningar måste 
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utredas och klargöras för att en samlad bedömning av den totala påverkan från 
området ska kunna göras. I den bedömningen behöver det framgå hur vattenfö-
rekomsten klarar miljökvalitetsnormerna idag och vilket utrymme det finns för 
ytterligare tillskott. En bedömning av muddermassornas inverkan på miljö-
kvalitetsnormen eller hur dessa ska hanteras saknas också i planen. 

Även dessa krav är för detaljerade och långtgående för den fördjupade över-
siktsplanens nivå. Eftersom det inte finns något aktuellt projekt och ingen tid-
plan för när undersökningar som underlag för tillståndsprövning ska påbörjas, 
finns inte de av Länsstyrelsen begärda uppgifterna framtagna. Det förutsätts i 
FÖP:en att det är den blivande verksamhetsutövaren, dvs GHAB som kommer 
att ansvara för ansökan om tillstånd och för utbyggnad av hamnen, och att då 
bästa möjliga teknik kommer att användas. GHAB ansvarar för den pågående 
utbyggnaden av Arendal 2 och är väl medveten om att det krävs långt gående 
åtgärder för att bl a uppnå icke försämringskravet och för att hantera och binda 
förorenade muddermassor.

Länsstyrelsen påpekar vidare att i utställningshandlingarna är vattenföre-
komstens gällande status inte helt korrekt beskriven och icke-försämrings-
kravet är inte kommenterat. Antagandehandlingarna ska kompletteras efter 
dessa påpekanden, liksom också att den kemiska statusen och riskerna för 
försämring ska beskrivas bättre. 

Länsstyrelsen Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 
erosion
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som 
föreslås i planen medför sådana problem avseende människors hälsa och 
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett sena-
re planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. 
PBL.

Länsstyrelsen har i yttrandet haft synpunkter på den riskutredning som tagits 
fram av COWI och som bilagts utställningshandlingen. I det följande redovisas 
och kommenteras särskilt de invändningar som Länsstyrelsen haft beträffande 
riskutredningen och möjligheterna att etablera en färjeterminal i Arendal med 
de risker som det innebär att blanda trafik till och från energihamnen med fär-
jetrafik. 

Sammanfattande kommentar- Hälsa och säkerhet
Riskutredningen är framtagen för en översiktsplan. Den riskutredning som 
hör till FÖP :en har därför främst som uppgift att på en för översiktsplanen 
lämplig nivå översiktligt belysa riskbilden i planområdet.

Riskutredningen bygger på antaganden om vilket gods som i framtiden 
kan komma att hanteras på Risholmen. Den huvudsakliga riskhanteringen 
för den verksamhet som avses bedrivas i en framtida hamn på Risholmen 
kommer att beskrivas vid ansökan om miljötillstånd för hamnen. Om den 
framtida hamnen ska användas som energihamn med hantering av brand-
farliga och explosiva varor etc, måste riskutredningen uppfylla kraven i la-
gen om detta när det finns information av en rimlig detaljeringsgrad över 
den aktuella anläggningen. Ansökan om miljötillstånd kommer ske i sam-
band med att detaljplan tas fram varför detaljerade frågor avseende risk från 
Risholmen kommer hanteras i detaljplan/miljötillstånd. 
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Länsstyrelsen - Olycksrisker
Länsstyrelsen kan på befintligt underlag ur risksynpunkt inte se att det är 
lämpligt att utveckla en färjeterminal söder om Arendals allé. Länsstyrelsen 
anser att riskanalysen är alltför inriktad på några få utvalda och specifika olycks-
händelser. Detta innebär att det saknas den helhetsbild av risk samt den robust-
het mot det oförutsedda som kommande planering måste ta hänsyn till.

Kommentar Olycksrisker
I detta skede finns inga detaljer om vilka verksamheter som kommer att 
finnas på Risholmen. Riskutredningen har därför istället koncentrerats på 
ett antal dimensionerande scenarier för att på en översiktlig nivå utreda ris-
ker med energihamnen. Energihamnens slutgiltiga utbredning, kajlägen för 
hantering av flytande produkter eller gasformiga bränslen eller placering av 
olika verksamheter inom energihamnen är ännu inte fastställd och behöver 
utredas vidare i senare skeden.

En utbyggnad av färjeterminal i Arendal kommer före i tid än en utbygg-
nad av energihamn på Risholmen. Det innebär att utbyggnaden av hamnen 
på Risholmen kommer behöva anpassas till de förutsättningar som en fär-
jeterminal vid Arendal kräver. Det medför anpassning av den nya hamnen   
både till storlek och innehåll och vilka säkerhetssystem som kommer krä-
vas. Bedömningarna kommer göras i kommande detaljplanering och till-
ståndsprövningar. 

Vad gäller övrig verksamhet har utredningen utgått från riktlinjer avse-
ende t ex lagring av acetylenflaskor och verksamheternas egna riskanalyser 
(Preem). I detta översiktliga skede har det bedömts vara en rimlig ambi-
tionsnivå.

Länsstyrelsen - om allmänheten
Länsstyrelsen anser att lämpligheten i att leda in allmänheten till ett område 
med en mycket hög riskbild, från bland annat flertalet sevesoverksamheter, be-
höver få ett större fokus och belysas ur ett helhetsperspektiv. 

Kommentar- allmänheten
Riskutredningen har beaktat de farliga verksamheter som identifierats i när-
området kring en roroterminal och energihamn (avgränsat till Västra Aren-
dal). Bedömningen är att de verksamheter som utgör en risk för rorotermi-
nalen är transporter av farligt gods och lastning/lossning till energihamnen. 
Att sådana frågor måste detaljstuderas i senare skeden framgår av slutsat-
serna i rapporten. Frågorna har dock inte bedömts vara ”olösbara” i senare 
skeden då det i nuläget råder flexibilitet avseende t ex kajlägen och framtida 
utbredning och utformning av energihamnen. 

Frågan om allmänhetens möjligheter till säker transport till färjetermi-
nalen och de risker som allmänheten kan utsättas för under transporten dit 
har inte varit fokus i riskanalysen. Detta bör rimligtvis kunna lösas genom 
vägvalsstyrning till destinationen.

Om Sörredsleden byggs ut enligt förslaget i FÖP:en så kommer det att 
gå att ta sig till färjorna utan konflikt med t ex Preem eller andra Sevesoan-
läggningar. (Enligt Preems redovisade säkerhetszoner)
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Länsstyrelsen - allmänhetens närvaror i området
Länsstyrelsen anser att det förutom olycksrisken för framtida resenärer, bör ana-
lyseras om allmänhetens ökade närvaro i området i sig kan leda till ett ökat sä-
kerhetshot eller nya risker. 

Kommentar allmänhetens närvaro
Att utreda säkerhetsfrågor har inte varit fokus i riskanalysen. Rimligtvis är 
allmänhetens närvaro främst något som påverkar risken med avseende på 
farligt gods då säkerhetshot mot verksamheter bör vara lösbart med områ-
desskydd etc. Även risken med avseende på farligt gods bör kunna minskas 
med upprustat och utbyggt vägnät samt vägvalsstyrning där man separerar 
godstrafik och allmänhet i största möjliga mån.

Länsstyrelsen - vändning av oljefartyg
Länsstyrelsen anser att det behöver också framgå om de säkerhetszoner som 
krävs då oljefartygen ska vända uppfylls vid anläggandet av en färjeterminal.

Kommentar vändning av oljefartyg
Fartyg med energiprodukter kommer att backa in från farled till kajplats. Farty-
gen kommer då alltid att ligga med fören ut mot farleden för att undvika vänd-
ning vid avgång från kajplats till farled. Detta är också en fördel ur risksynpunkt 
om fartyget snabbt skulle behöva lämna kajplatsen. Färjorna ges utrymme att 
vända inne i hamnbassängen. Varje fartygsanslöp planeras av Gothenburg App-
roach / Port Control, som redan idag ansvarar för planering och genomförande 
av anlöp.  

Länsstyrelsen  - om riskutredningen
Länsstyrelsen påpekar att den riskanalys som presenteras är deterministisk (kon-
sekvensbaserad) vilket innebär att för en utvald olyckshändelse beräknas konse-
kvenserna och en diskussion förs kring risknivå och åtgärder. En deterministisk 
analys bör vara konservativ och utgå från värsta tänkbara utfall. Det kan dock på 
flera punkter ifrågasättas hur konservativt utförd denna analys är. Det finns flera 
osäkra antaganden som inte nödvändigtvis är på säkra sidan och det finns sce-
narier som bara delvis är analyserade. Exempelvis analyseras inte hur brandgaser 
från en brand i energihamnen kan påverka tredje man.

Kommentar om riskutredningen
Rapporten har kompletterats med kvalitativt resonemang i den reviderade och 
kompletterade riskutredningen.

Länsstyrelsen - om brand och passagerarfartyg
Länsstyrelsen påpekar att analys av hur en sådan brand kan påverka ett passa-
gerarfartyg saknas.

Kommentar brand och passagerarfartyg
Det framgår i rapporten att passagerarfartyg kan påverkas vid ett läckage från 
lastarm. Påverkan kan ske om ett läckage sprider sig mot passagerarfartyget sam-
tidigt som det passerar. Ett scenario där passagerarfartyget påverkar det lossan-
de/lastande fartyget diskuteras också. Diskussion avseende denna aspekt ges i 
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avsnitt 9.3 i den kompletterade riskutredningen. På grund av den potentiella 
konflikten mellan energikaj och roro/ropaxtrafik lyfts ett antal aspekter som 
måste hanteras samt krav som kan komma att ställas för att möjliggöra samlo-
kalisering i samma avsnitt.

Länsstyrelsen - om räddningsinsatser
Länsstyrelsen saknar en beskrivning om hur en räddningsinsats vid en sådan 
brand ska utföras (brandsläckning, evakuering av fartyg, etc). 

Kommentar räddningsinsatser
Då riskanalysen genomförts som en del av en översiktsplan har denna fråga be-
dömts vara på en för hög detaljeringsgrad för att lyfta i detta skede. Räddnings-
tjänsten har inte anmärkt på att aspekten saknas i utredningen. 

Räddningstjänsten har konsulterats ytterligare under arbetet med antagande-
handlingen. Slutsatsen är att eftersom en utbyggnad av färjeterminal i Aren-
dal kommer före i tid än en utbyggd energihamn på Risholmen, kommer 
hamnen på Risholmen att behöva anpassas till de förutsättningar som en 
färjeterminal kräver. Det medför anpassning av den nya hamnen både till 
storlek och innehåll och vilka säkerhetssystem som kommer krävas.

Länsstyrelsen - om riskerna för lastarmsbrott vid avbrutna lossningar
Länsstyrelsen bedömer vidare att det också bör analyseras om föreslagna åtgär-
der/restriktioner i sig kan leda till ökade risker, till exempel ökad sannolikhet för 
lastarmsbrott till följd av avbrutna lossningar vid passerande fartyg.

Kommentar riskerna för lastarmsbrott
Det finns redan idag restriktioner när färjor passerar energihamnarna Ryaham-
nen, Skarvikshamnen och Torshamnen. Dagens lastarmar är anpassade för att 
klara snabbstopp. Vid planering av en ny hamnterminal på Risholmen kommer 
den då tillgängliga bästa tekniken att användas. Detta gäller särskilt ny teknik för 
effektiva snabbstopp och nödstopp samt övervakning av lastarmarna. GHAB:s 
bedömning är att då normala förhållanden råder kommer lastning eller lossning 
inte att behöva avbrytas vid varje färjepassage. Vid hård vind eller liknande kan 
restriktioner i lastning och lossning behöva vidtas, likt de som gäller idag i en-
ergihamnarna. 

GHAB bedömer därför att risken eller sannolikheten för lastarmsbrott är li-
ten. Inte heller bedöms antalet avbrutna operationer påverka risken för lastarms-
brott, eftersom skillnaden är liten mellan ett snabbstopp och ett planerat stopp.

Länsstyrelsen - om ytterligare olycksscenarier
Länsstyrelsen påpekar att det finns ytterligare olycksscenarier kopplade till den 
nya energihamnen som nämns i riskanalysen men som inte har beskrivits dju-
pare. Detta är olycksscenarier som kan ha stor betydelse för den totala risknivån 
och till vilka det kan finnas viktiga åtgärder som ännu inte är identifierade ef-
tersom händelserna endast redovisas summariskt. Exempel på sådana olyckssce-
narier är bland annat ”brand på fartyg”, ”gasutsläpp i lagringsanläggning”, ”gas-
brand”, ”fartygskollision med efterföljande brand eller gasbrand” och ”brand/
explosion i gasfartyg”.
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Kommentar - ytterligare olycksscenarier
Riskanalysen har kompletterats med konsekvensberäkningar avseende brott på 
lastarm/slang och BLEVE, se avsnitt 5 i riskutredningen.

Länsstyrelsen- om acceptabla risker
Länsstyrelsen påpekar att eftersom utgångspunkten i riskanalysen är en viss di-
mensionerande skadehändelse betyder att det ändå finns en probabilistisk (san-
nolikhetsbaserad) ansats men det blir oklart vilken risknivå som bedöms vara 
acceptabel. På grund av områdets komplexitet vad gäller risk och sårbarhet be-
dömer Länsstyrelsen att det är nödvändigt för det fortsatta utredningsarbetet 
att tydliggöra hur riskvärderingen ska ske, både avseende metod och acceptan-
skriterier. Det behöver vara tydligt när riskerna anses vara acceptabla utifrån ett 
helhetsperspektiv och på vilka grunder denna slutsats dras.

Kommentar acceptabla risker
Med avseende på energihamnen har dimensionerande händelser (enligt IPS de-
finition händelser som bedöms kunna ske 1 gång per 100-1000 år) undersökts 
närmare. Om konsekvensen av dessa händelser bedöms kunna påverka närlig-
gande verksamheter har rekommendationer avseende riskminskande åtgärder 
getts, så som exempelvis gjorts med avseende på samförläggning av energikaj 
och roro/ropax i hamnbassängen. Utöver de dimensionerande scenarierna har 
även ett antal ”worst case”-scenarion undersökts.

Risk från Preem och pipelines har utgått från av Preem definierade säkerhets-
avstånd medan närhet till Aga Gas utgått från rekommenderade avstånd i MS-
BFS 2020:1 samt resonemang om verkligt avstånd till relevanta verksamheter

Farligt gods har endast översiktligt diskuterats på en nivå som bedöms lämp-
lig för en översiktsplan.

I kommande planarbete och ansökan om miljötillstånd för de verksamheter 
som planeras inom energihamnen kommer dock detaljstudier av den verksam-
het och hantering som kommer att ske på platsen göras. I detta skede kan t ex 
kvantitativa riskanalyser (QRA) genomföras. Lämpligt acceptanskriterium för 
QRA kan exempelvis utgöras av de kriterier som presenterades av SRV/MSB i 
Värdering av risk.

Länsstyrelsen - om ackumulerad risk
Länsstyrelsen anser vidare att en central fråga är vilken ackumulerad risk som 
finns i området. För att tydliggöra helhetsbilden och identifiera eventuella hög-
riskområden där riskavstånd från olika riskobjekt sammanfaller bör riskavstånd 
från identifierade riskobjekt redovisas på kartunderlag. Det behöver också vara 
tydligt var gränsen har dragits för vilka riskobjekt som inkluderas i analysen.

Kommentar ackumulerad risk
Kompletterande figur har lagts in i rapporten, se figur 9-5. Komplettering med 
förtydligande av avgränsning har gjorts i avsnitt 4.1 i den reviderade riskutred-
ningen.

Länsstyrelsen - om råoljehanteringen
Länsstyrelsen påpekar att St1 och Preem AB båda har råoljehantering i Tors-
hamnen samt anläggningar och ledningar längs Hjärtholmsvägen till respektive 
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raffinaderi. Även STS (Scandinavian Tank Storage AB) har anläggningar för 
lagring av råolja inom det aktuella området. I riskutredningen beskrivs att risken 
kopplat till haveri av ledningar kommer vara av samma storlek som idag. Om 
en ny ledning tillkommer innebär det sannolikt en högre felfrekvens och konse-
kvensen skulle potentiellt kunna bli värre om någon form av händelse påverkar 
fler än en ledning. Det behöver förtydligas varför ett nytt påkörningsskydd samt 
program för underhåll och övervakning är tillräckligt för att ge acceptabel risk 
för ledningarna.

Kommentar råoljehanteringen
Förtydligande resonemang avseende ledningarna har lagts in i rapporten.

Länsstyrelsen - om transporter på Hjärtholmsvägen
Länsstyrelsen påpekar att gällande transporter på Hjärtholmsvägen så framgår 
det av Preems riskutredningar enligt Seveso att vissa olycksscenarier på raffina-
deriet tangerar områden i anslutning till vägen. Raffinaderiet söker dessutom 
tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet. Förändringar 
som kan påverka Hjärtholmsvägen nu eller i framtiden måste beakta skyddsav-
stånd till raffinaderiet.

Kommentar transporter på Hjärtholmsvägen
Då vi inte har någon information om nya skyddsavstånd från Preem är det inte 
möjligt att ta hänsyn till dessa i detta skede.

Länsstyrelsen - om utbyggnad av cisterner på Risholmen
Länsstyrelsen påpekar att det i planen föreslås utbyggnad av ett område för cis-
terner på Risholmen där det också finns anläggningar för oljelagring. Vid en 
byggnation på eller i anslutning till sådana anläggningar finns det risk för änd-
rade grundvattennivåer. Det innebär att olja kan läcka ut och anläggningen inte 
går att återställa. Länsstyrelsen anser därför att byggnation i direkt anslutning 
till anläggningar för oljelagring är olämpligt.

Kommentar om utbyggnad av cisterner på Risholmen
Inom hamnområdet finns det redan idag byggnader ovanpå anläggningar för 
lagring av olika flytande produkter. Grundvattennivåerna i anläggningarna 
kontrolleras kontinuerlig för att säkerställa att nivåerna är tillräckliga för att 
förhindra läckage. Det finns även på vissa ställen utrustning för att säkerställa 
den nivå som krävs. Om sprängning och uppförande av byggnader ovanpå lag-
ringsanläggningarna hanteras på ett för dessa säkert sätt ska det vara möjligt att 
genomföra byggande. Detta har bekräftats av såväl geotekniskt kompetens som 
verksamhetsutövare i området. Fördjupade geotekniska utredningar kommer att 
göras i samband med framtagande av detaljplaner och som del av ansökan om 
miljötillstånd.

Länsstyrelsen Översvämning
Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande om att området ur 
ett översvämningsperspektiv inte ska räknas som samhällsviktig verksamhet 
måste motiveras tydligare.

I Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys för 2019-2022 beskrivs att bland 
stadens bolag som levererar samhällsviktig verksamhet omfattas hamnverksam-
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het. Göteborgs hamn beskrivs också som en skyddsvärd miljö och funktion. Det 
beskrivs vidare att energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen 
och bränsletillförseln i hela landet.

Länsstyrelsen anser att det arbete som pågår med att ta fram planerings-
nivåer för Ytterhamnsområdet bör var utgångspunkt i fortsatt arbete och att 
detta bör framgå av handlingarna. Detta gäller för både den byggda miljön och 
vilken nivå som ska gälla för vägar i området, inte minst för de två insatsvägarna 
till planerad energihamn med tanke på områdets särskilda riskbild och skydds-
behov.

I erhållet underlag framgår inte hur översvämning till följd av skyfall ska 
hanteras inom aktuellt område. Detta behöver beskrivas.

Kommentar Översvämning
Göteborgs Stad har tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för Göteborg, ”Te-
matiskt tillägg för översvämningsrisker” antaget av fullmäktige 2019-04-25. 
Sedan utställningen av FÖP:en har stadens arbete med översvämningsrisker 
resulterat i en PM som behandlar förhållandena i kustområdet och där nya pla-
neringsnivåer för anläggningar och framkomlighet rekommenderas. Rekom-
menderade planeringsnivåer för kustzonen utanför Älvsborgsbron är för sam-
hällsviktig anläggning +3,4-3,9 m ö h, för byggnad och byggnadsfunktion 
+2,7-3,2 m ö h och för framkomlighet +2,2-2,7 m ö h. Den lägre höjden avser 
mer än 10 meter från strand och den högre mindre än 10 meter från strand.

Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning att hamnanläggning och in-
frastruktur ska skyddas till nivån för samhällsviktig verksamhet. Nivån på en ny 
hamnanläggning beräknas ligga på ca +2,5 och Hjärtholmsvägen i etapp 1 på de 
för vägen befintliga höjderna, förutsatt att inte åtgärder till skydd mot översväm-
ning redan genomförts sedan tidigare. 

Länsstyrelsen Geoteknik
Länsstyrelsen anser att handlingen har kompletterats med ett tillräckligt geo-
tekniskt underlag för sitt syfte. Statens geotekniska institut har angett ett antal 
rekommendationer för att förbättra handlingens vägledning för hanteringen av 
geotekniska säkerhetsfrågor i nästa skede.

Kommentar Geoteknik
Noteras. Se vidare kommentar till SGI

Länsstyrelsen Buller, trafikbuller och verksamheter
En bullerberäkning har tagits fram som omfattar industribuller samt trafikbul-
ler i omgivningen. Bullerberäkningen visar att bullernivåerna vid Skeppstads-
holmen bedöms öka med ca 1 dBA i framtiden, från 41 dBA 2019 till 42 dBA 
oberoende av alternativ. Länsstyrelsen bedömer att utredningen är tillräcklig 
för den fördjupade översiktsplanen, men uppdaterade beräkningar behöver ge-
nomföras i tillståndsansökan och detaljplaner, då större detaljkunskap finns om 
vad som kommer att inrymmas i verksamheterna. Det behöver också i det skedet 
studeras om fler verksamheter kan bidra med kumulativa effekter, till exempel 
verkar inte Preems verksamhet ingå i beräkningen. 

Kommentar Buller
Synpunkterna noteras



33                                     FÖP VÄSTRA ARENDAL OCH TORSVIKEN  |  SÄRSKILT UTLÅTANDE

Trafikverket
Trafikverkets synpunkter rörande riksintressena för kommunikationer har redo-
visats och kommenterats i Länsstyrelsens yttrande. Övriga synpunkter redovisas 
nedan separat.

Trafikverket Infrastruktur 
Trafikverket anser att tidigare synpunkter är beaktade i den mån de är relevanta 
utifrån förändrade förutsättningar.

Trafikverket vägtrafik
Trafikverket noterar och ställer sig positiv till att angöringspunkterna från land i 
första hand kommer att styras mot Ytterhamnsmotet och Sörredsmotet.

Markanvändningskartan visar på ett framtida kommunikationsstråk (Sörred-
sleden) från Sörredsmotet till Arendalsvägen som anslutning till Arendal. När 
Trafikverket planerade och byggde Sörredsmotet tog man höjd för en fram-
tida koppling till hamnen. Det är dock viktigt att man i detaljplaneskedet 
säkrar kapaciteten i Sörredsmotet eftersom den fördjupande översiktsplanens 
tidshorisont är lång.

Markanvändningskartan visar utöver kommunikationsstråket för ny Sör-
redsled två kommunikationssamband för gång- och cykel som korsar väg 155. 
Det västliga alternativet vid Amhult (gamla flygfältet) är ett behov som även 
fångats upp och identifierats i pågående åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. 
Inom ÅVS- en har man även sett behovet av en ny pendelparkering med pla-
cering öster om väg 155, vilket ytterligare understryker behovet av gång- och 
cykelkoppling som korsar väg 155. Åtgärder och finansiering inom åtgärdsvals-
studien är i dagsläget inte beslutat. En överenskommelse planeras för de mindre 
och mer kortsiktiga investeringarna där bl a gång- och cykelkoppling i Amhult 
och pendelparkering ingår. I överenskommelsen kommer föreslagna åtgärder 
kopplas till en finansiering. Denna beräknas vara klar årsskiftet 2020/2021.

Inom arbetet för ÅVS väg 155 har man däremot inte identifierat något be-
hov av ett kommunikationssamband för gång- och cykel vid Syrhålamotet. I 
den fördjupande översiktsplanen motiveras detta.

Trafikverket ifrågasätter bedömningen om att biltrafiken inte kommer att 
öka i och med ny färjeterminal för persontrafik. Motiveringen till resonemang-
et är att personalintensiv verksamhet flyttar bort från Arendal medan färjeter-
minalerna tillkommer. Därmed dras slutsatsen att dessa två företeelser tar ut 
varandra gällande trafikalstring. Detta resonemang anser Trafikverket inte hål-
ler så länge man inte ändrar markanvändningen och därmed kan dra slutsat-
sen att den förändrade markanvändningen inte bidrar till någon trafikalstring. 
Trafikverket vill även informera om att trafik till och från färja skiljer sig åt från 
annan persontrafik gällande belastning på vägnätet. Belastningen på vägnätet 
från färjetrafik kommer stötvis och ger större påverkan på vägnätet vid ankomst 
än vid avgång. Trafikverket anser därmed att framkomlighetsåtgärder för att 
möjliggöra en personfärjeterminal inte kan uteslutas.

Trafikverket risk 
Utförda riskanalyser pekar på ett antal svårigheter och skyddsåtgärder för att 
kombinera färjetrafik och utökad hamnverksamhet. Detta leder till ett antal res-
triktioner för passager av fartyg och krav på avbruten lastning och lossning. Tra-
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fikverket gör dock bedömningen att det inte skadar riksintresset hamn eftersom 
båda verksamheterna går under användningen hamn, men kan konstatera att 
det kommer att påverka verksamheten.

I den fördjupande översiktsplanen skriver man att konsekvenserna kommer 
att utredas närmare i kommande tillstånds- och detaljplanenearbete.

Trafikverket vill dock poängtera att inga skyddsåtgärder får påverka farleden. 
Detta behöver man säkerställa i detaljplaneskedet.

Trafikverket om område Torsviken
Området vid Torsviken är utpekat som framtida utvecklingsområde för hamn. 
Trafikverket anser att resonemanget gällande Torsviken och Natura 2000 områ-
det hanteras på ett bra och tydlig sätt och Trafikverket ställer sig bakom resone-
manget. Resonemanget följer aktuell riksintresseprecisering.

Kommentar Trafikverket
En förutsättning för en färjeterminal i Arendal är att Sörredsleden byggs ut 
från Sörredsmotet och att kapacitetn i motet och leden blir tillräcklig för de 
ökade trafikmängderna.

Inför vidare planering av en eventuell färjeterminal måste ytterligare be-
dömningar göras av de framtida trafikmängderna som orsakas av den ökade 
trafiken till hamnen och lastbils- och personbilstrafik till färjorna. 

Övriga synpunkter noteras. 

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har i sak inget att erinra på föreslagen översiktsplan. Planen berör 
i huvudsak hamn- samt landområden och Sjöfartsverket ser ingen direkt påver-
kan på farleder.

Övrigt
Sjöfartsverket delar uppfattningen som anges i planen att utformningen av en-
ergihamnen på Risholmen ger upphov till vissa risker då den planeras i direkt 
närhet av eventuell framtida passagerarterminal samt containerterminal (Aren-
dal 2). Säkerhetsriskerna kan ge upphov till restriktioner och logistiska begräns-
ningar vilket bör utredas vidare vid detaljutformning av kajer, kajlägen, farled 
och vändytor.

Kommentar Sjöfartsverket
Synpunkterna noteras

Försvarsmakten
Försvarsmakten ansvarar, i enlighet med förordningen om hushållning med 
mark- och vattenområden (1998:896), för riksintressen för totalförsvarets mili-
tära del (3 kap 9§ miljöbalken). Försvarsmakten är som sektorsmyndighet ansva-
rig för att identifiera, samråda om, besluta om och presentera underlag för dessa 
riksintresseanspråk. Försvarsmakten fattade beslut om nu gällande riksintressen 
och områden av betydelse för totalförsvarets militära del den 2019-12-18. I be-
greppet militär del ingår även andra myndigheters områden och verksamhet så 
som FOI, FRA och FMV, varför Försvarsmakten företräder även dessa vad gäl-
ler riksintressen och samhällsplanering.
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Försvarsmakten är i en pågående tillväxt. Den enskilt viktigaste målsättning-
en i försvarsinriktningsperioden 2016 t o m 2020 är att öka den operativa för-
mågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. 
Försvarsmakten ska höja sin krigsduglighet och krigsförbanden ska vara beman-
nade, utrustade och samövade för att lösa sina uppgifter såväl i fredstid som 
vid höjd beredskap. Försvarsmaktens operativa förmåga bygger på att det finns 
samövade krigsförband och att det finns kunskap kring hur stridskrafterna ska 
användas på ett effektivt sätt. För att Försvarsmakten ska kunna öva och utbilda 
krigsförbanden är tillgång till ändamålsenliga övningsområden av stor betydelse.

Försvarsmaktens synpunkter
I enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft samt Tillväxt för ett 
starkare försvar, slutredovisning av FM perspektivstudie 2016-2018 förbereder 
Göteborgs garnison för utökad amfibisk förmåga i Göteborg och ökad volym av 
värnpliktskullar. Med anledning av detta planeras ökat nyttjande av terräng 
på Västkusten och i hamnområdet som marint närövningsområde. Bland an-
nat Nya Älvsborgs fästning med terräng Aspholmarna samt terräng Oscar II 
fort.

En förutsättning för en framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- 
och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden 
är därför att den kan drivas samstämt med marint närövningsområde för För-
svarsmakten.

Synpunkter på handlingen
Försvarsmakten har synpunkter på redovisningen i utställningshandlingens kar-
ta med riksintressen. En mer korrekt benämning i legenden är ”Totalförsvarets 
militära del, 3 kap 9 § MB” då det inte bara handlar om bullerpåverkat område.

Ett tillägg önskas i beskrivningen av riksintressen för totalförsvaret. I yttran-
det redovisas ett förslag till kompletterande text.  

Kommentar Försvarsmakten
Antagandehandlingen kompletteras enligt önskan från Försvarsmakten.

SGI
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Då saknades geotekniskt underlag 
och en översiktlig redovisning av geotekniken och frågor rörande de geotekniska 
säkerhetsfrågorna- ras, skred och erosion. 

Till handlingarna har nu lagts ett geotekniskt PM, som redovisar en genom-
förd inventering av befintliga geotekniska undersökningar och utredningar, vil-
ket är att betrakta som värdefull information. Samma handling redovisar också 
en översiktlig beskrivning av de geotekniska förhållandena i området.

Dess huvudfokus ligger emellertid på att beskriva väg- och järnvägsalternati-
ven och vilka behov av kompletterande undersökningar och eventuella åtgärder 
som kan komma att behövas för dessa.

Själva planhandlingen redovisar utöver en sammanfattning av informationen 
i geotekniskt PM även de geotekniska förhållandena för den nya energiham-
nen på Risholmen. Enligt uppgift ska geotekniska utredningar ha utförts i 
samband med denna tillståndsansökan, men dessa bifogas ej och frågan är om 
de är listade i inventeringen utförd 2011. Vilka åtgärder som kan komma att krä-
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vas och om det föreligger några stabilitetsproblem vid anläggandet av hamnen 
redovisas inte, men enligt uppgift ska vald layout för den nya hamnen ha på-
verkats av de geotekniska förutsättningarna. Hur detta har skett redovisas inte. 
SGI rekommenderar att den fördjupade översiktsplanen kompletteras med 
sådan information och ser gärna att geotekniska utredningar, som har utförts 
i samband med tillståndsansökan, bifogas eller åtminstone listas i utförd in-
ventering.

När det gäller eventuella översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyll-
nader och vallar, kan sådana medföra geotekniska konsekvenser, såsom stabili-
tetsproblem, vilket bör lyftas fram. Det är i dagsläget inte helt uppenbart i texten 
om det föreligger behov av något sådant i området och SGI ser gärna att man 
förtydligar detta.

SGI förordar att man i skedet för en fördjupad översiktsplan lägger upp 
en strategi för hur man framöver avser att hantera de geotekniska frågorna. 
Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap 
för detta i samband med detaljplaneläggning eller bygglov. Det kan t ex påverka 
i vilken ordning man planlägger områden eller öppnar upp för möjligheten att 
samordna utredningar för flera områden. Någon tydlig strategi kan inte utläsas 
ur handlingarna och vi rekommenderar att man kompletterar handlingarna 
med detta.

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk synpunkt inga hinder för fort-
satt planläggning, men rekommenderar att ovanstående synpunkter hanteras.

Kommentar SGI
Sedan FÖP:en genomgick samrådsskedet har förberedelserna och undersök-
ningarna för en ny energihamn på Risholmen lagts ner. I utställningshandlingen 
har redovisats det geotekniska underlag som återfinns i ett utkast till teknisk 
beskrivning för den nya hamnen. Materialet togs fram av GHAB under ar-
betet med tillståndsansökan år 2016. Det geotekniska underlagsmaterialet var 
vid denna tidpunkt att betrakta som preliminärt och ofärdigt och har därför 
inte listats och redovisats vidare i den fördjupade översiktsplanen. Materialet 
måste med stor sannolikhet kompletteras när det åter blir aktuellt med ansökan 
om hamn på Risholmen. Den översiktliga bedömningen (som är tillräcklig för 
denna plan) är dock att det ur geoteknisk synpunkt är möjligt att anlägga en ny 
hamn utan att kraftiga deformationer uppstår efter belastning.

Om strategi. Översiktsplanen har inte kompletterats med någon strategi 
för när och i vilken ordning de geotekniska förhållandena ytterligare ska för-
djupas över området.

Statens fastighetsverk
Sammanfattning
SFV:s tidigare synpunkter i samrådet har ej tillgodosetts då det inte framgår av 
utställningshandlingarna hur risker för skada på byggnadsminnet eller intrång i 
riksintresset för kulturmiljövården ska hanteras eller minimeras.

SFV anser att riskerna för intrång i riksintresset för kulturmiljö samt minsk-
ning av de kulturhistoriska värdena för Nya Älvsborgs fästning kvarstår. Upp-
fattningen från SFV är att redovisningskraven enligt miljöbalken 6 kap 11§ inte 
har uppfyllts avseende uppgifter om åtgärder för att förebygga, hindra, motver-
ka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna. SFV anser att projektet bidrar 
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med ytterligare negativa kumulativa effekter på kulturmiljön vilket riskerar 
orsaka påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården samt det statliga 
byggnadsminnet Nya Älvsborgs fästning. Vidare anser SFV att hållbarhets-
aspekterna i projektet behöver lyftas fram samt att SFV ser att fästningens 
besöksnäring riskerar skadas av hamnutbyggnaden.

SFV vill också påpeka att Knippelskären som ingår planområdet förvaltas av 
SFV. SFV noterar att vattenområdena som omger Knippelskären enligt planen 
föreslås att bli uppfyllda och ingå i hamnområdet.  I planen saknas uppgifter 
om eller hur Göteborgs stad tänker sig en eventuell fastighetsreglering.

Riksintresseområden för kulturmiljövården är ett sätt skydda hela kultur-
landskap eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer av nationell betydelse. Syftet 
är även att i förekommande fall skydda det historiska landskapet kring ett bygg-
nadsminne för att kunna bevara den så värdefulla helhetsmiljön. Området för 
riksintresset blir därigenom ett influensområde där det värdebärande uttrycket 
utgörs av byggnadsminnet. När intrång sker i riksintresset påverkar det även 
byggnadsminnet. Nya Älvsborgs fästning är ett statligt byggnadsminne  som 
är beläget strax utanför planområdet. Byggnadsminnet ingår dock i det riks-
intresseområde som är beläget inom planområdet och berörs således direkt av 
förändringar då det är en  helhetsmiljö. I vare sig utställningshandlingen eller 
Kulturmiljöunderlag inför fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och 
Torsviken från 2015, omnämns det statliga byggnadsminnet. SFV anser att 
aktuell lagstiftning och dess innehåll som berör kulturmiljön behöver redovisas 
i nulägesbeskrivningarna för att en relevant konsekvens- och miljöbedömning 
ska kunna utföras.

SFV anser att det i miljöbedömningen saknas redovisning av åtgärder för 
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa effekterna på kul-
turmiljön. 

Enligt miljöbalkens 6 kap 11 § punkt 6 ska det också finnas en samman-
fattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjor-
da val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgif-
terna sammanställdes. I utställningshandlingen anförs skäl och överväganden 
av intrånget i riksintresset för kulturmiljövården:

”Bedömningen är dock att även om Nya Älvsborg kan förlora något av sin be-
tydelse som identitetsmarkör för staden Göteborg, kommer hamnverksamheten 
med kranar och fartyg, som också är viktiga delar av stadens identitet, att med 
den nya tidens landmärken komplettera bilden och förståelsen av Göteborgs 
framväxt och utveckling från befästningsstad till sjöfartsstad.”

SFV anser att denna bedömning är otillräcklig och att tydligare skäl be-
höver anges. SFV:s uppfattning är att Nya Älvsborgs fästning inte är en 
identitetsmarkör som i ett stadsutvecklingsperspektiv kan likställas med en 
energihamn med cisterner. De representerar helt olika företeelser, funktioner 
och syften och med helt olika tidsdjup. Fästningen är förvisso ett landmär-
ke men den är inte skyddad av denna anledning utan på grund av dess kul-
turhistoriska värden. Vidare utgör Nya Älvsborgs fästning inte enbart ett 
värde för Göteborg och dess identitet utan har en nationell betydelse, därav 
bland annat skyddet genom riksintresset för kulturmiljövården.

Göteborg har en historia som hamn- och sjöfartsstad, och under sekler har 
detta förändrat älvlandskapet. Naturlandskapet har successivt ersatts med ham-
nar, terminaler och industriverksamhet. Öar, holmar och stränder som angav 
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förutsättningarna för fästningens lokalisering och som kan förklara dess strate-
giska läge eller sammanhang är borta eller är på väg att försvinna. Läsbarheten av 
Nya Älvsborgs fästning och förståelsen av platsens historiska tidsdjup försvåras 
allteftersom. Dessa samband kan tydligt utläsas i kulturmiljöunderlaget inför 
fördjupad översiktsplan från 2015. Varje enskild förändring orsakar en mindre 
effekt men adderar tillsammans till en större effekt, en så kallad kumulativ effekt. 
Så är fallet  med Nya Älvsborgs fästning. Den kumulativa effekten av alla för-
ändringar gör att vågskålen till sist tippar över och orsakar en betydande ir-
reversibel förlust av de kulturhistoriska värdena. Den planerade utbyggnaden 
av hamnen Arendal 2, då Lilla Aspholmen i princip kommer att upphöra som 
holme, bidrar ytterligare till att förstärka de kumulativa effekterna. Kommande 
förändringar riskerar sammantaget orsaka påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljövården och det statliga byggnadsminnet Nya Älvsborgs fästning.

SFV anser att den fördjupade översiktsplanen tydligare behöver lyfta fram 
hållbarhetsperspektivet i Agenda 2030 och särskilt avseende mål nr 11 Hållbara 
städer och samhällen. Delmålet 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv, innebär 
att även kulturmiljöaspekterna har en väsentlig betydelse för att uppnå de globa-
la målen för hållbar utveckling. 

Fästningsholmen är ett betydande besöksmål för Göteborg men riske-
rar förlora sin betydelse genom hamnutbyggnaden. Eftersom Göteborg 
har ett begränsat antal kulturhistoriska besöksmål blir det ännu mer känn-
bart för staden, vilket riskerar att påverka besöksnäringen negativt.

Kommentar Statens fastighetsverk
Se kommentar till Länsstyrelsen. Handlingarna ska kompletteras med redovis-
ningen av det Statliga Byggnadsminnet Nya Älvsborgs Fästning.
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Kommun/region

Lantmäterimyndigheten Göteborgs Stad
Lantmäterimyndigheten meddelar att inga synpunkter på förslaget finns.

Göteborgs energi AB samlad 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborg Energi Nät AB har ett befintligt ledningsnät i området med viss kvar-
varande kapacitet. Beroende på kommande verksamhet och effektbehov i till-
kommande verksamheterna i den fördjupade översiktsplanen kan det bli aktuellt 
att bygga ytterligare ledningsnät och transformatorstationer. Bolaget önskar där-
för vara med tidigt i de kommande detaljplanearbetena.

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar
Göteborg Energi AB har idag driftsatta fjärrvärmeledningar samt pumpstation 
inom planområdet. 

Det finns ledningsnät i Arendals industriområde och sydvästlig gräns är idag 
Terminalvägen. Detta behöver beaktas om man på lång sikt skall angöra ny väg/
järnväg till utbyggnad av hamnområdet. En anslutning till fjärrvärmenätet för 
uppvärmning av t ex cisterner och andra byggnader får utredas vid behov.

Det finns distributionsledningar i den östra delen av planområdet samt en 
pumpstation P18 i ytterkanten av området ungefär ”kl 3”. Dessa anläggningar 
kan komma att påverkas av föreslagen exploatering. Således önskar GE vara 
delaktiga i det kommande planarbetet.

För pumpstationen P18 är det viktigt att GE blir anvisad en ersättningsplats 
i fall pumpstationen påverkas av exploateringen. Anläggningar är säkrade med 
ledningsrätt.

Ingen fjärrkyla finns i området.

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) har driftsatta gasledningar inom plan-
området till Arendals Industriområde, sydvästlig gräns är idag Arendals Allé.

Kommentar  
Synpunkterna noteras

Göteborgs Hamn AB, GHAB
Sammanfattning
Området mellan Risholmen och Arendal är ett av få möjliga utvecklingsområden 
för hamnverksamhet i Göteborg. Det är viktigt att Staden prioriterar området 
för hamnutveckling även om det finns andra intressen i området. Hamnutveck-
lingen ska ske med hänsyn till övriga intressen, men såväl naturintressen som 
kulturmiljöintressen kommer att påverkas i viss grad för att Göteborgs hamn ska 
kunna utvecklas. Göteborgs Hamn AB (GHAB) anser att planförslaget till sto-
ra delar tar hänsyn till just hamnutveckling. Det är bra att översiktsplaneringen 
anpassas till de fysiska möjligheterna till utveckling av området. 

GHAB anser att det är bra att FÖP:en tar höjd för färjor i Arendal genom 
att området söder om Arendals Allé avgränsas som ett omvandlingsområde för 
hamnverksamhet. GHAB stödjer trafiklösningen med bro över Arendalsvi-
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ken vid trafikintensiv användning. GHAB anser fortfarande att det är mycket 
olämpligt att dra ny väg och järnväg genom befintliga hamnterminaler så som 
Arendalshamnen och Älvsborgshamnen. 

GHAB har förståelse för att Staden vill skydda Torsviken med dess höga 
naturvärden och ha en buffertzon mellan bostäder och hamnområdet. GHAB 
stödjer att området vid Karholmsbassängen blir naturreservat. Att gränsen för 
ett kommunalt naturreservat går vid bullervallarna väster om Hjärtholmsvägen 
känns som en rimlig avvägning då området öster om Hjärtholmsvägen är starkt 
påverkat av de verksamheter som finns i området. Det är dock viktigt för GHAB 
att det finns möjlighet att anlägga viss hamninfrastruktur inom det kommunala 
naturreservatet, till exempel angreppsvägar för räddningstjänsten och ledningar 
för hantering av förorenat mudder i bergrum. 

Det är bullerpåverkan på Natura 2000-området som för närvarande till stor 
del styr vilken verksamhet som kan tillåtas vid Risholmen. GHAB anser att 
FÖP:en är allt för begränsad vad det gäller hamnutveckling på kort sikt. Det 
är korrekt uppfattat att Skarvikshamnen är fullt utnyttjad med mycket begrän-
sade utvecklingsmöjligheter och att det därför behövs mark för expansion av 
energihamn om behov uppstår. GHAB anser dock att användningssättet på 
kort sikt behöver vara mer flexibelt än bara energihamn vid Risholmen, dock 
inledningsvis med låg trafikmängd. Utvecklingen inom fordonsindustrin med 
lastbilar och autonoma fraktbärare på el och dess effekt på minskad bullerpåver-
kan kan på sikt påverka vilken typ av användning som kan vara lämplig vid Ris-
holmen. GHAB önskar därför att utvecklingen på kort sikt benämns hamn-
verksamhet med lågt bullrande landbaserad trafik för att inte hindra lämpliga 
utvecklingsmöjligheter. 

GHAB anser att den riskanalys som tagits fram är bra och att slutsatserna 
även känns hanterbara för GHAB även i genomförandefasen. GHAB har un-
der processen att ta fram en granskningshandling haft en hel del synpunkter på 
kulturmiljöutredningen. Den bedömning som görs i FÖP:en anser GHAB dock 
känns rimlig.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Att bygga hamn är mycket dyrt. Nya hamnområden/-terminaler kommer att 
byggas där det idag är hav. GHAB kommer troligen att ansvara för tillskapan-
det av nya landområden, byggnation av övergripande infrastruktur samt kajer. 
Lagrings- och/eller tillverkningsanläggningar kommer att byggas av kommande 
verksamhetsutövare. 

Området öster om Risholmen är ett av få utvecklingsområden för hamn-
verksamhet. Om Göteborgs hamn inte kan utvecklas vid Risholmen eller vid 
Arendalsområdet, begränsas hamnens utvecklingsmöjligheter starkt. Konflikten 
mellan färjeverksamhet eller stadsutveckling vid Masthuggskajen och Majnabbe 
kvarstår. Hamnen kommer att få begränsade möjligheter att kunna erbjuda al-
ternativa bränslen och begränsade möjligheter till omlastning mellan fartyg på 
grund av ökande konkurrens om befintligt utrymme och anläggningar. Därutö-
ver begränsas möjligheterna till förändrad markanvändning inom hamnen. Om 
Göteborgs hamn inte kan fortsätta att utvecklas som hamn så kommer det även 
att medför stora negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Godset kommer 
att gå till någon annan hamn och möjligheterna för utveckling och omställning 
till icke fossila bränslen på raffinaderierna i Göteborg kommer att påverkas ne-
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gativt. 
Idag äger GHAB inte alla de fastigheter som kommer att beröras av hamn-

utveckling i området. Fastighetsfrågor måste lösas efterhand via såväl köp som 
rådighetsavtal.

Bedömning ur ekologisk dimension
Byggande i vatten genom utfyllnad och muddring kommer att påverka vat-
tenmiljön i och i närheten av utbyggnadsområdet. Hänsyn ska tas till Natur 
2000-området i Torsviken och ålgräsängsmiljöer i områdets närhet och där-
med är bedömningen att det inte kommer att bli någon negativt betydande 
påverkan på marina miljöer med höga naturvärden. 

Påverkan på kulturmiljöer kommer att ske. Dessa negativa konsekvenser 
bedöms dock inte som betydande. 

Att bygga verksamheter med låg landbaserad trafik innebär att påverkan från 
buller på fåglar i Torsviken minimeras. Även samlat kommer bullernivåerna i 
Natura 2000-området inte att öka även om det blir fler fartygsanlöp då en del 
störande verksamheter har försvunnit från området. 

Att göra områdena runt Karholmsbassängen till kommunalt naturreservat 
stärker förhoppningsvis naturvärdena i området.

Bedömning ur social dimension
Stärkning av naturvärdena i Torsviken genom att göra det till ett kommunalt 
naturreservat kommer förhoppningsvis att göra att flera besöker området. Ang-
öringen till området måste dock förstärkas då tillgängligheten till området för 
gående och cyklister är bristfällig. 

Antalet arbetstillfällen kommer att öka om hamnen utvecklas. Får inte ham-
nen utvecklas riskerar etableringar att flytta utomlands med negativa konsekven-
ser för arbetstillfällen.

Kommentar GHAB
GHAB framför i sitt yttrande att FÖP:en är allt för begränsad vad det gäller 
hamnutveckling på kort sikt och att användningssättet på kort sikt behöver 
vara mer flexibelt än bara energihamn.

Under hela den tid då arbetet med utställningshandlingen för FÖP:en 
pågått har inriktningen för den nya hamnanläggningen varit energihamn 
i ett första skede eftersom detta ändamål är det som GHAB ansett det 
kommer att finnas mest behov av. GHAB har också framhållit att en ener-
gihamn huvudsakligen befraktas från vattnet varför Hjärtholmsvägen kan 
användas i befintligt läge för de få landbaserade transporter som en energi-
hamn ger upphov till. Allt arbete med utställningshandlingen, som GHAB 
också deltagit i, har utgått från denna inriktning.

Om inriktningen för den nya hamnen ska ändras från energihamn till 
”hamnverksamhet med lågt bullrande landbaserad trafik” måste hela utställ-
ningsförfarandet göras om och planen ändras efter de nya förutsättningar-
na. Så avgörande förändringar i inriktningen av översiktsplanen kan enligt 
PBL inte göras mellan utställning och antagande utan att en ny utställnings-
process baserad på nytt underlagsmaterial först genomförs.

Det flexibla användningssätt, som GHAB önskar finns redan möjlighet 
för enligt planen. Om hamnen ska användas för annan verksamhet som 
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är mer trafikalstrande än energihamn kan inte Hjärtholmsvägen tjäna som 
enda tillfart. I planen har därför visats en broförbindelse för väg- och järn-
väg till Risholmen från Arendal över Arendalsviken. Att det finns förutsätt-
ningar för att genomföra en sådan förbindelse framstår som allt viktigare 
för att trygga möjligheterna för en framtida utbyggnad av Risholmenham-
nen med annat användningssätt än som energihamn. Eftersom osäkerheten 
rörande hamnens användningssätt visat sig vara så stor och möjligheten att 
använda Hjärtholmsvägen som enda tillfart är begränsad, måste möjlighe-
terna till den föreslagna broförbindelsen säkras för framtiden. 

I planen föreslås att en färjeterminal för gods- och persontrafik kan för-
läggas till Arendal. Marken inom föreslaget område för färjeterminal söder 
om Arendals Allé är delvis privatägd. För att ett genomförande ska kunna 
ske bör hela markområdet som behövs för färjeterminal bli tillgängligt för 
Göteborgs Stad eller Hamnbolaget.

Vidare kommer rådighet att krävas för det område som kommer behövas 
för en väg- och järnvägsförbindelsen till en framtida hamn på Risholmen.

Övriga synpunkter från Hamnbolaget noteras. 

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har tagit del av utställningshandlingen och konstaterar att de 
synpunkter som räddningstjänsten yttrande under samrådet har beaktats. Rädd-
ningstjänsten lämnar följande synpunkter på utställningshandling med bilagor.

Riskhantering i samhällsplaneringen
En riskutredning för ny hamn på Risholmen daterad februari 2020 har tagits 
fram av COWI på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Syftet är att belysa den 
samlade riskbilden med energihamn på Risholmen. Räddningstjänsten har 
granskat riskutredningen och bedömer att den är tillfyllest avseende innehåll 
och detaljeringsgrad för en fördjupad översiktsplan och kan utgöra underlag för 
beslut.

Förslaget omfattar efter samrådet nya kajer för RoPax- och kryssningsfartyg 
innanför det nya energihamnsområdet. En samlokalisering är problematisk 
och i riskutredningen framgår att nödvändiga restriktioner måste läggas fast 
och att konsekvenser av restriktionerna måste bedömas med avseende på lo-
gistisk och ekonomi för att tillse att de är realistiska. I avsaknad av detta ang-
es i riskutredningen att planen innebär en olämplig konflikt mellan framförallt 
lastning/lossning av energiprodukter och RoPax-fartyg. Frågan om huruvida en 
samlokalisering av energihamn och passagerarfartyg i gemensam hamnbassäng 
är lämplig är med andra ord ofärdig. 

Räddningstjänst
Räddningstjänsten har i samrådet poängterat vikten av att redan i ett övergri-
pande planeringsskede så som en fördjupad översiktsplan säkerställa förutsätt-
ningar för tillgänglighet till det nya området för räddningsfordon. Anlägg-
ningen kommer prövas av Länsstyrelsen för klassning som farlig verksamhet 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Klassningen innebär att verksam-
hetsutövare på anläggningen eller dess ägare är skyldig att i skälig omfattning 
hålla eller bekosta beredskap. 

Räddningstjänsten har deltagit på möte angående insatsmöjligheter på 
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Risholmen med energihamn. Resultatet av mötet återfinns i riskutredning-
en. Vid brand i en energihamn med bränsledepå och eventuell framtida proces-
sanläggning kommer det krävas stora mängder vatten för kylning och släck-
ning. Räddningstjänsten efterfrågar ett avsnitt gällande brandvatten under 
kapitlet Tekniska system i utställningshandlingen. I riskutredningen anges att 
infrastruktur som möjliggör effektiva och säkra räddningsinsatser bör säkerstäl-
las tidigt i planeringen vilket åtföljs av en lista med fem punkter. Räddnings-
tjänsten vill lägga vikt på att de punkterna förverkligas. Några av punkterna i 
listan återfinns i utställningshandlingen men exempelvis inte brandvatten-
försörjning för att hantera storskalig brand.

Den nya energihamnens lokalisering på en udde innebär ett utsatt läge vid 
olycka med starkt begränsad möjlighet till åtkomst landvägen från olika vä-
derstreck. Föreslagen alternativ insatsväg innebär en förbättring men då den 
ansluter till Hjärtholmsvägen vid Vadehav sammanstrålar de två insatsvägarna i 
en icke oansenlig sträcka på Risholmen. Finns det inget annat praktiskt alterna-
tiv kan lokaliseringen av energihamnen kräva särskilda lösningar för att tillskapa 
en robust beredskap.

Brandövningsplats
Räddningstjänsten har en övningsplats på Karholmen som delvis ligger innan-
för plangränsen och delvis utanför. Finns det ingen bakomliggande motivering 
till gränsdragningen anser räddningstjänsten att gränsen för den fördjupade 
översiktsplanen dras på så vis att hela verksamhetsområdet ingår. 

Kommentar Räddningstjänst
Synpunkterna gällande brandvattentillgång och gränsdragningen för räddnings-
tjänstens övningsplats följs upp och åtgärdas inför planens antagande. 

Efter utställningen har ytterligare samråd med Räddningstjänsten ägt rum. 
Resultatet av dessa samråd har kommenterats under Länsstyrelsen - om brand 
och passagerarfartyg

Kretslopp- och vattennämnden
Övergripande bedömning
Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:
- I kapitlet om nedlagda deponier i utställningshandlingen måste det framgå 
att även för tidigare ianspråktagna ytor, som är uppbyggda på nedlagda depo-
nier, behöver det i fortsatt planering tas hänsyn till den fördjupade översikts-
planen för förorenade områden (avsnittet om deponier). Det behöver även 
framgå att stabilitet och sättningsrisker i en deponi är svåra att bedöma med 
geotekniska undersökningar, vilket medför osäkerheter när det gäller grundlägg-
ning vid anläggningsarbeten även vid utveckling av redan bebyggda områden.

Avfall
I den fördjupade översiktsplanen för förorenade områden framgår att särskilda 
förutsättningar gäller för användning av markytan på nedlagda deponier. Där 
står bland annat att det är viktigt att ta hänsyn till riskerna avseende metangas, 
och att byggnader och andra slutna utrymmen på nedlagda deponier skall vara 
konstruerade så att gas från deponierna inte kan ansamlas där.
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Vatten- och avlopp
Kretslopp och vatten har ur ett VA-perspektiv inga synpunkter att lämna utöver 
det som framgår i förvaltningens samrådsyttrande.

Kommentar Kretslopp- och vattennämnden
Synpunkterna rörande nedlagda deponier och möjligheten att bebygga dessa 
med hänsyn till risken för föroreningar och osäkra grundläggningsförhållanden 
har förtydligat i antagandehandlingen utifrån vad som anges i Översiktsplan för 
Göteborg - granskningshandling mars 2021.

Kulturnämnden
Kulturförvaltningens sammanfattande synpunkter innebär att Förvaltning-
en bedömer att planförslaget innebär risk för påtaglig skada på riksintres-
set Nya Älvsborg. Vidare bedöms den i planen föreslagna utvecklingen av en 
hamn för i huvudsak fossila energiprodukter i relation till kulturmiljöns höga 
värden som inte hållbar. Förvaltningen avstyrker därmed planen.

Kulturförvaltningen hade ett antal invändningar mot planförslaget i samråds-
skedet. På uppdrag av SBK tog Göteborgs stadsmuseum fram ett kulturmiljö-
underlag för området i oktober 2015 som bilagts planhandlingarna. Underlagets 
slutsatser kan sammanfattas i följande punkter:
• Hela älvmynningsområdet kan anses berört av hamnens utbyggnad genom 

att den äldre försvarsmiljön i älvmynningen som Nya Älvsborg ingår i på-
verkas.

• Förståelsen av befästningarnas funktion som ”älvlås” och deras betydelse för 
Göteborgs historia är beroende av att Nya Älvsborg kan läsas samman med 
det vattenrum och landskap som befästningen fortfarande befinner sig i.

• Knippelholmarna med kringliggande vattenytor är viktiga delar av detta 
landskapsrum, liksom siktlinjerna mellan Nya Älvsborg, Aspholmarna och 
Knippelholmarna.

• Två av riksintressets uttryck, den fria sikten och siluetten av befästningens 
yttre murar, bör särskilt uppmärksammas vid planeringen av ny hamn.

Det nya planförslaget innebär att en ny hamn på Risholmen byggs ut under 
lång tid och i etapper. En mindre anläggning, jämförelsevis häften så stor som i 
tidigare planförslag, anläggs initialt öster om Risholmen och förväntas vara fär-
digställd omkring 2045.

Trots den i jämförelse med tidigare förslag mindre anläggningen kommer 
stora delar av vattenlandskapet väster om Nya Älvsborg att försvinna. Avstån-
det till land från fästningsholmen närmast halveras. Energihamnen innebär 
därmed omfattande, om än indirekt påverkan på riksintresseområdet Nya Älvs-
borg. Riksintresseområdet kommer redan att påverkas åt nordväst i och med 
ianspråktagandet av Lilla Aspholmen för hamnverksamhet.

Hamnens behov efter 2045 beskrivs som svårbedömbara, men kommer inne-
bära ytterligare utbyggnad och/eller en förändring av ändamål. Utställnings-
handlingen går endast översiktligt igenom konsekvenserna för kulturmiljön ef-
ter 2045, då det är oklart hur utvecklingen kommer se ut. Möjligheten att en 
framtida utbyggnad innefattar Knippelholmarna kvarstår dock. En sådan ut-
byggnad skulle innebära mycket stora konsekvenser för landskapsbilden kring 
riksintresset Nya Älvsborg genom att fästningsmiljön potentiellt isoleras ur sitt 
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sammanhang i kustlandskapet och förståelsen för dess funktion och betydelse 
omöjliggörs.

Den planerade framtida järnvägssträckningen på bro över Arendalsviken 
innebär plansprängning av Arkenberget och således rivning av konferensanlägg-
ningen och borttagning av långröset RAÄ Lundby 1:1 på samma berg.

Kulturnämndens yttrande
Förvaltningen delar de slutsatser som dras i utställningshandlingens hållbarhets-
bedömning och miljökonsekvensbeskrivning, vilka bedömer att det föreligger 
risk för betydande miljöpåverkan på riksintresset Nya Älvsborg genom den 
föreslagna hamnutbyggnaden på Risholmen. På kort sikt påverkar utbyggna-
den riksintresseområdet visuellt och genom intrång i det omgivande naturland-
skapet, även om inga fysiska ingrepp görs direkt i miljön. En möjlig utbyggnad 
på lång sikt söderut mot Knippelholmarna innebär att konsekvenserna för kul-
turmiljön potentiellt blir lika allvarliga som de bedömdes vara i samrådsskedet.

Kulturmiljöutredningen (2015) påpekar att hamnens utveckling genom 
åren gett en kumulativ påverkan på kulturmiljön. Det i detaljplan fastställda 
ianspråktagandet av Lilla Aspholmen för hamnverksamhet innebär redan kraf-
tig och direkt påverkan på riksintresseområdet. Ytterligare stora tillägg i vatten-
miljön riskerar att på ett ingripande sätt påverka möjligheten att förstå det 
kulturhistoriska sammanhanget kring Nya Älvsborg och den omgivande för-
svarsmiljön, och därmed berättelsen om staden Göteborgs historiska fram-
växt och utveckling. En viktig identitetsmarkör för staden och en kulturmiljö 
av nationellt intresse riskerar att skadas eller gå förlorad.

Rivning av den i kulturmiljöprogram utpekade spa- och hotellanläggningen 
Arken bedöms vara olämplig med avseende på bebyggelsens höga värden.

De slutsatser gällande kulturmiljön som presenteras i stadens kulturmil-
jöunderlag samt i planförslagets MKB bör vara utgångspunkter för vidare 
planering, där kulturmiljöns höga värden tillvaratas och vidareutvecklas.

Kommentar kulturnämnden
Kommentaren är delvis densamma som till Länsstyrelsen. 

Det är ofrånkomligt att Riksintresset Nya Älvsborg kommer att påverkas 
vid en hamnutbyggnad av Risholmen. En kraftig påverkan har redan skett 
genom tillkomsten av den nya hamndelen Arendal 2 och en ytterligare till-
kommande hamndel bidrar kumulativt till en risk för att riksintresseområ-
det Nya Älvsborg blir svårare att uppfatta i sitt sammanhang än det är idag.

Enligt kulturförvaltningens yttrande som bygger på det framtagna kul-
turmiljöunderlaget är ”förståelsen av befästningarnas funktion som ”älvlås” och 
deras betydelse för Göteborgs historia ”beroende av att Nya Älvsborg kan läsas 
samman med det vattenrum och landskap som befästningen fortfarande befin-
ner sig i. ” Vidare sägs att ”Knippelholmarna med kringliggande vattenytor är 
viktiga delar av detta landskapsrum, liksom siktlinjerna mellan Nya Älvsborg, 
Aspholmarna och Knippelholmarna”.

Det sägs också i yttrandet att trots att den föreslagna hamnanläggningen i ut-
ställningshandlingen är betydligt mindre än den i samrådshandlingen, kommer 
stora delar av vattenlandskapet väster om Nya Älvsborg att försvinna, och 
avståndet till land från fästningsholmen närmast att halveras.  

Vid planeringen av ny hamn är det vidare enligt yttrandet viktigt att sikt-
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linjerna och de fria vattenytorna mellan Nya Älvsborg, Aspholmarna och 
Knippelholmarna hålls öppna. 

Den hamnanläggning som presenteras i utställningshandlingens utbygg-
nad på kortare sikt har föreslagits få en betydligt mindre utbredning i ett 
mer tillbakadraget läge i förhållande till samrådsförslagets anläggning som 
också tog Knippelholmarna i anspråk. Dessa hålls i förslaget helt fria från 
hamnanläggning. Därmed bevaras stora delar av det landskapsrum som en-
ligt kulturmiljöutredningen är nödvändigt för att förstå det historiska sam-
manhanget. Lilla Aspholmen är redan inbyggd i hamnanläggningen Aren-
dal 2.

Den föreslagna nya hamnanläggningen ligger huvudsakligen innanför en 
linje som bildas av Torshamnen, Hjärtholmen, Risholmens södra spets och 
blivande sydspetsen på Aspholmen 2 (som är under utbyggnad). Under för-
utsättning att den nya Risholmenhamnen inte får en större utbredning än 
vad som presenteras i utställningen kommer fortfarande stora delar av vat-
tenlandskapet väster om Nya Älvsborg att finnas kvar och fria sikten mellan 
Nya Älvsborg, Stora Aspholmen och Knippelholmarna att vara öppen. Det 
är utbyggnaden av Arendal 2 som har den största påverkan på riksintresset 
Nya Älvsborg på grund av sin närhet till detta, medan den föreslagna ham-
nanläggningen på Risholmen kommer att ligga längre in och på ett betydligt 
större avstånd från fästningsholmen.

 Från farleden och Oscar II fort kommer man fortfarande att uppfat-
ta fästningsön och Knippelholmarna som liggande framför hamnanlägg-
ningarna och delvis skymma dessa. Från Hisingsidan domineras sikten mot 
farleden redan idag av hamn och tung industri, och den nya hamnen kan 
ytterligare komma att förstärka detta intryck.  

Bedömningen är därför att så länge som den nya Risholmenhamnen inte 
får större utbredning mot farleden och Knippelholmarna än den som redo-
visas i handlingen, är risken liten för skada på riksintresset Nya Älvsborg.

När det blir aktuellt att förverkliga den nya hamnanläggningen bör göras 
noggrannare studier av hur den mer i detalj kan utformas så att påverkan på 
riksintresset blir så liten som möjligt.

Miljö- och klimatnämnden
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker planförslaget och skickar över miljöför-
valtningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till byggnadsnämnden.

Miljöförvaltningens synpunkter
Naturmiljö: Naturreservatsbildning av Torsviken är positiv för naturvärdena 
inom Natura 2000-området. Det finns dock risk för att den marina miljön ut-
anför det föreslagna reservatet påverkas negativt. Planeringen av hamnen ris-
kerar på lång sikt att komma i konflikt med några av Göteborgs sista kända 
blåmusselbankar. Fortsatt planering bör inriktas på att undvika exploatering 
av dessa. De naturvärden som skadas vid en utbyggnad av energihamnen be-
höver kompenseras. Endast rena massor bör användas för att undvika negativ 
påverkan på naturmiljön. Planen bör även bedöma hur den förhåller sig till 
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön.

Dagvatten: Utredningen bör uppdateras i detaljplaneskedet med bland annat 
uppgifter om föroreningsgrader och reningsgrader samt förväntade utgående 
halter.
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Miljömål: Stadsbyggnadskontoret bör titta över bedömningen av nuvaran-
de miljömål Hav i balans samt levande kust och skärgård utifrån påverkan på 
ålgräsängar och på längre sikt även blåmusselbankar.
Miljöförvaltningens samtliga synpunkter beskrivs under rubriken Förvaltning-
ens synpunkter sist i tjänsteutlåtandet.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förslaget att bilda ett naturreservat för Torsviken innebär att miljö- och kli-
matnämnden enligt reglementet kommer att ha tillsynen enligt miljöbalken 
över reservatet och dess föreskrifter. Det kommer att ta miljöförvaltningens 
resurser i anspråk. Tillsynen är ofta svårfinansierad via avgifter, då det är svårt att 
utreda ansvarsfrågan vid brott mot föreskrifterna.

En naturreservatsbildning innebär kostnader för andra delar av staden 
än miljö- och klimatnämnden. Dessa kan dock till stora delar finansieras via 
stöd från Naturvårdsverket för försvårande av pågående markanvändning. Ut-
redningar och underlag kan finansieras via statliga LONA-stöd (lokala natur-
vårdsprojekt).

Bedömning ur ekologisk dimension
En utbyggnad av hamnen har en påtaglig miljöpåverkan. Förvaltningens be-
dömning av den ekologiska dimensionen framgår under rubriken Förvaltning-
ens synpunkter nedan.

Bedömning ur social dimension
Planens förslag att bilda naturreservat för Torsviken innebär, tillsammans med 
nya planskilda vägar, att allmänhetens tillgång till naturområdet ökar.

Kommentar Miljö- och klimatnämnden
I samband med att GHAB beslutar att återuppta arbetet med att söka till-
stånd för en ny hamnanläggning kommer också ett detaljplanearbete att 
påbörjas. Både tillstånd och detaljplan måste föregås av ett förnyat omfat-
tande utredningsarbete på en mer detaljerad nivå än vad som varit möjligt 
och lämpligt i FÖP-arbetet.

GHAB har angett att man avser att använda muddermassor vid utfyllnad 
i vattnet för den nya hamnanläggningen. Om tillstånd att använda förore-
nade muddermassor ska beviljas, behöver hamnbolaget visa vilka tekniska 
lösningar som ska tillämpas för att binda massorna så att de inte läcker i 
omgivande vatten. Förutom muddermassorna kommer det att vid en ut-
byggnad ställas mycket höga krav på alla verksamheter och företeelser som 
kan påverka på kvaliteten på omgivande vatten. Sådant kan t ex vara hur 
dagvatten- och avloppsvatten ska tas om hand och hur andra utsläpp som 
riskerar att medföra negativ påverkan på vattenförekomsten ska behandlas. 
Beslutade miljökvalitetsnormer måste följas, och vattenkvaliteten får inte 
försämras. Vidare kommer hamnbolaget att vara tvungen att ta hänsyn till 
såväl ålgräsängar som musselbankar så att dessa inte påverkas negativt. Det 
kan komma att ställas krav på kompensationsåtgärder för förlorade värden.

Bedömningen av hur miljömålet Hav i balans samt levande kust och 
skärgård utifrån påverkan på bl a ålgräsängar påverkas av planförslaget ska 
ses över. 
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Park- och naturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningens bedömning är att rätt avvägningar behöver göras så att till-
räckligt stor hänsyn tas till Torsvikens Natura 2000-område. Om så sker 
bedömer förvaltningen att en utbyggnad av hamnen (som är riksintresse 
för sjöfart och hamnverksamhet) är möjlig. Detta är i huvudsak samma be-
dömning som park- och naturnämnden framförde i samrådsskedet år 2015.

I FÖP:en ingår ett förslag till avgränsning av ett framtida naturreser-
vat. Förvaltningen ser detta som ett tidigt utkast, som måste utredas vidare 
inom Stadens arbete med reservatsbildning i det fall att det blir aktuellt.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Torsvikens naturområde sköts idag delvis av förvaltningen. Om ett natur-
reservat bildas vid Torsviken, kommer sannolikt förvaltningen fortsatt att 
vara med och sköta området. Marken ägs av både Göteborgs Stad och Gö-
teborgs Hamn AB, och framtida resurser för skötsel och drift kommer att 
behöva utredas i arbetet med en eventuell reservatsbildning.

Göteborgs Hamn kommer att kunna ha fortsatt och utvecklad verksam-
het i och med en utbyggd energihamn. En färjeförbindelse och en hamn för 
kryssningsfartyg kan ge arbetstillfällen.

Bedömning ur ekologisk dimension
Delar av Torsviken är ett Natura 2000-område. Förslaget att inrätta naturre-
servat ger möjligheter att också skydda ytor som idag ligger utanför Natura 
2000-området för biologisk mångfald och för friluftsliv.

Eftersom ålgräsängar riskerar att påverkas negativt av förslaget, bör fort-
satt arbete i största mån undvika eller minimera förstörelse av ålgräsängar. 
I annat fall behöver ålgräsängar återskapas eller kompenseras i närområdet.

Hamnen avser hantera flytande energiprodukter. FÖP:en beskriver att 
det inte enbart behöver handla om petroleumprodukter, utan även växtba-
serade energiprodukter kan komma att hanteras i hamnen.

I detta översiktliga planeringsskede är det svårt att bedöma i vilken ut-
sträckning de lokala miljömålen påverkas. FÖP:en anger att 9 av de 12 loka-
la miljömålen kan beröras på ett eller annat sätt. Hur denna påverkan ser ut 
bör tydliggöras i fortsatt arbete med detaljplaner i området.

Bedömning ur social dimension
I FÖP:en föreslås förbättrad tillgänglighet till naturområdet, bland annat 
genom att bygga bro eller tunnel för passage över väg 155 i ett eventuellt 
reservatsarbete. Detta är dock inte avhängigt ett reservatsbeslut, utan det 
skulle vara möjligt att skapa bättre tillgänglighet oavsett ett sådant beslut. I 
FÖP:en föreslås också avgränsning för områden som inte är lämpliga för 
friluftsaktivitet med tanke på risk för konflikt med hamnverksamhet.

Kommentar Park- och naturnämnden
Synpunkterna noteras.
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Idrotts- och föreningsnämnden
Idrotts- och föreningsnämnden förvaltar inte mark och har inga verksamheter 
inom planområdet men svarar utifrån nämndens uppdrag att främja folkhälsa 
och möjliggöra för invånarna att kunna idrotta och ha en aktiv fritid.

Främja folkhälsa
Torsvikens natur- och friluftsområde är betydelsefullt utifrån ett folkhälsoper-
spektiv och kan användas av boende i närliggande områden till motion och fri-
luftsliv. Slingan i Torslandaviken kan med bättre tillgänglighet och information 
användas för promenader, löpning och andra aktiviteter. En förutsättning för att 
utveckla natur- och friluftsområdet är bättre kollektivtrafik, särskilt kvällar och 
helger, samt säkra och trygga gång- och cykelvägar. Ökad tillgänglighet är vik-
tigt både ur ett folkhälsoperspektiv och ett jämlikhetsperspektiv.

Kunna idrotta och ha en aktiv fritid 
Nämnden ska stödja stadens föreningsliv och tillgång till mark är en stor ut-
maning för många föreningar när staden växer. I anslutning till planområdet 
finns flera föreningar som har stor betydelse för invånarnas möjlighet till en 
meningsfull fritid. Föreningarnas aktiviteter kan vara störande för boende och 
det är därför viktigt att de får vara kvar inom området då det är svårt att hitta 
ersättningsmark. Norr om väg 155 finns motorbanor där Torslanda MC och 
Team 13-Göteborgs Karting & Racing Club har verksamhet. I närheten lig-
ger Bulycke Ryttarförening, föreningen använder betesmark intill väg 155 precis 
norr om planområdet som är viktig att bevara. Precis intill planområdet driver 
Torslanda Golfklubb en 18-håls golfbana som behöver stora ytor för sin verk-
samhet. I anslutning till planområdet finns också en småbåtshamn för fritids-
båtar.

Kommentar Idrotts- och föreningsnämnden
Synpunkterna noteras

Trafiknämnden
Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande. 

Sammanfattning
Trafikkontoret ställer sig positiv till att hamnen fortsätter att utvecklas i linje 
med förslagen i utställningshandlingen. Hamnen får genom förslaget utrymme 
att expandera vid Risholmen och Arendal. Att det befintliga kontorsområdet vid 
Arendals Allé på sikt omvandlas till hamnverksamhet är naturligt då platsens 
speciella förutsättningar tas till vara. Trafikkontoret lyfter fram frågan om ny 
färjeterminal i Arendal som viktig ur stadsutvecklingsaspekten och för tillgäng-
ligheten i centrala Göteborg. 

Tillgängligheten till närliggande naturområden förstärks för oskyddade tra-
fikanter genom att två passager över väg 155 föreslås. Trafikkontoret ser en po-
tential att förbättra cykelmöjligheterna i området som helhet genom att hitta en 
gen koppling mellan Torslanda lagun och Arendals allé. 

Det är en mindre del av vägarna i området som är allmänna och där trafik-
kontoret är väghållare. Trafikkontoret har sedan tidigare en post i investerings-
planeringen för Sörredsleden, den väg som behövs för att ansluta hamnen till 
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Sörredsmotet och väg 155 via Arendalsvägen. Två nya kopplingar över väg 155 
föreslås där finansieringen behöver lösas mellan berörda parter inom kommande 
planeringsarbeten. För andra åtgärder som tas upp i handlingen är det naturligt 
att områdets markägare och exploatörer bekostar åtgärderna.

Bedömning ur ekonomisk dimension
I dagsläget är det enbart delar av Hjärtholmsvägen samt Arendalsvägen/Ol-
jevägen där trafikkontoret är väghållare. Vägnätet inom hamnområdet tillhör 
Göteborgs hamn och verksamheterna inom hamnen. Föreslagna förändringar 
i väg- och järnvägsnätet bör bekostas och genomföras av områdets markägare i 
takt med att området byggs ut och utvecklas. 

Trafikkontoret har sedan tidigare pekat ut den saknade länken mellan Sör-
redsmotet och Arendalsvägen som en viktig väg för hamnverksamheten och 
närliggande industri i den fördjupade översiktsplanen för ytterhamnen. I och 
med förslaget i utställningshandlingen blir det än viktigare att vägen realiseras. 
Den saknade väglänken har planstöd i gällande stadsplan och har under flera år 
funnits med i trafikkontorets investeringsplan.

Handlingen föreslår också att två nya gång- och cykelförbindelser tillska-
pas över väg 155. Dessa kopplingar behöver studeras vidare inom ramen för 
kommande detaljplaner och i samråd med berörda parter hitta finansierings-
lösningar. 

Att delar av hamnområdet i Arendal prövas som färjeterminal kan ha be-
tydelse för möjligheterna att överbrygga älven i stadens mer centrala delar då 
färjeterminalerna vid Masthuggskajen och Majnabbe eventuellt kan omlokali-
seras. Utformningen av Lindholmsförbindelsen påverkas av den befintliga fär-
jeterminalen vid Masthuggskajen vilket också har en ekonomisk dimension för 
trafikkontoret. 

Bedömning ur ekologisk dimension
Förslaget innebär bland annat att energihamn möjliggörs genom att befintliga 
vattenområden fylls ut i nära anslutning till Torslandaviken som är ett Natura 
2000 område. Större hamnytor kommer innebära en marginell ökning av tra-
fiken i området så länge ytorna används som energihamn. Detta då de största 
delarna av produkterna som hanteras i energihamnen ska pumpas genom rörsys-
tem för vidare hantering i närområdet. Ny infrastruktur kan behövas på längre 
sikt vid en annan användning av energihamnen som kräver mer transporter 
på väg och järnväg. .

Den ekologiska dimensionen är dock större än den lokala påverkan som 
kan uppstå vid Torslandaviken då energihamnen kan bli en del i hanteringen 
och raffineringen av fossila bränslen som i sista ledet omvandlas till koldiox-
id i atmosfären. Med tiden är tanken att energihamnen successivt ska hantera 
mer förnyelsebara bränslen, till exempel olika skogs- och växtbaserade oljor. Ut-
byggnaden möjliggör en fortsatt utveckling av den för samhället viktiga men för 
klimatet skadliga förbränningen av fossila ämnen. Om samhället förändras och 
behovet av energi tillgodogörs på andra sätt kan de tillskapade ytorna istället 
användas för annan hamnverksamhet.

Bedömning ur social dimension
Området kring Torslandaviken har höga naturvärden och är viktigt rekreations-
område. Det rika fågellivet lockar ornitologer från både närområdet och utifrån. 
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Naturområdet är skyddat genom Natura 2000. Området är dock relativt svår-
tillgängligt då det avgränsas av väg 155 norr ut och av vatten och hamnområ-
de i söder och väster.  Planförslaget föreslår två nya passager över väg 155 som 
skulle minska barriäreffekten av väg 155 som är högst påtaglig för oskyddade 
trafikanter som rör sig till och från området. 

Förhållande till styrande dokument
I stadens översiktsplan från 2009 beskrivs att Göteborgs hamn ska stärkas som 
nordens logistikcentrum. Utställningshandlingen bidrar till detta genom att 
bland annat föreslå ytor för expansion av hamnen, föreslå nya väg- och järn-
vägssträckningar till Risholmen och möjliggör en omlokalisering av färjetrafiken 
som också kan bidra till att minska den tunga trafiken genom centrala Göteborg. 
Kommunfullmäktige i Göteborg antog i april 2006 Fördjupad översiktsplan för 
Ytterhamnsområdet, som omfattade hela det yttre hamnområdet exklusive det 
nu aktuella området.

Även i Stadens trafikstrategi pekas godstransporter ut som ett av de tre hu-
vudmålen. Trafikstrategin beskriver att staden ska stötta Göteborgs hamn så 
att den förblir Nordens främsta hamn och även fortsättningsvis kan utnyttja 
sina skalfördelar. Även i ett nationellt perspektiv är det viktigt att tillgodose de 
behov och önskemål som hamnen och dess kunder har.

Kommentar Trafiknämnden
Synpunkterna noteras

Fastighetsnämnden
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden tillstyrker den fördjupade översiktsplanen med beaktande av 
vad som förs fram i detta remissvar.

Sammanfattning
Fastighetskontoret bedömer att Förslag till fördjupad översiktsplan för Västra 
Arendal och Torsviken (FÖP) är ett väl genomarbetat förslag som i huvudsak 
stödjer Göteborgs Hamns utvecklingsbehov på kort och lång sikt, samtidigt som 
erforderlig hänsyn tas till Natura 2000- områdena. Riksintressen för såväl ham-
nändamål, naturmiljö och kulturmiljö med mera har vägts samman.

Den fördjupade översiktsplanen medger en etappvis utbyggnad av hamnen 
öster om Risholmen. På kort sikt kan etablering av energihamn ske med angö-
ring från befintligt vägsystem. På längre sikt kan ytterligare hamnutbyggnad ske. 
Beroende på framtida utveckling kan såväl ny väg som järnväg behöva anläggas. 
Dessa anläggningar kommer då i huvudsak att dras via befintliga hamn- och 
verksamhetsområden. 

Förslaget skapar förutsättningar för att flytta ut befintlig färjetrafik från 
stadens centrala delar utefter södra älvstranden. Detta skapar förutsättningar 
för en god stadsutveckling och förslaget ligger i linje med pågående arbeten 
med både översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan för centrala Gö-
teborg (FÖP C). De ekonomiska konsekvenserna i förslaget till FÖP är ej till-
räckligt utredda i dagsläget.

Beroende på framtida utbyggnad behöver närmare utredningar utifrån ett ge-
nomförandeperspektiv göras i samband med kommande planarbeten. Att bygga 
ut hamnanläggningar i såväl vatten som på land är mycket kostsamt, liksom er-
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forderlig infrastruktur för att ansluta till befintligt väg- och järnvägssystem. Det 
är därför viktigt att redan i tidiga skeden skapa sig en övergripande uppfattning 
över hur finansiering och genomförandet av intentionerna i FÖP:en bör ske. 
Det huvudsakliga ansvaret för detta ligger hos Göteborgs Hamn AB (GHAB) 
såsom hamnutvecklare, samt hos Trafikkontoret.

Fastighetskontoret tillstyrker förslaget till Fördjupad översiktsplan för Västra 
Arendal och Torsviken med beaktande av vad som förs fram i detta remissvar.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Det är Göteborg Hamn (GHAB) som har det övergripande utvecklingsan-
svaret för hamnens framtida ytbehov och övrig hamnutveckling. Flera delar av 
FÖP-områdets utveckling sker på privat mark som inte ägs av GHAB. Om 
GHAB avser att utveckla hamnen i egen regi på dessa ytor krävs det att GHAB 
skapar rådighet för detta.

På sikt kommer nödvändiga åtgärder att kräva finansiering genom exploa-
teringsavtal med fastighetsägare. För andra åtgärder, exempelvis utbyggnad av 
hamn och fördjupning av farled med mera, borde medfinansiering om möjligt 
ske från region och/eller stat alternativt EU. Det huvudsakliga ansvaret för fi-
nansiering ligger hos GHAB såsom hamnutvecklare tillsammans med trafik-
kontoret.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förslaget tar mycket stor hänsyn till riksintresset Natura 2000 och dess influens-
område. För att minimera påverkan på Natura 2000- området innebär förslaget 
bland annat att energihamn möjliggörs i anslutning till östra delen av Rishol-
men. Den största delen av produkterna som hanteras i energihamnen pumpas 
genom rörsystem för vidare hantering i närområdet, och därmed uppstår endast 
en marginell förändring av trafiken.

Bedömning ur social dimension
Området kring Torsviken har höga naturvärden och är ett viktigt rekreations-
område som FÖP-förslaget säkerställer. Naturområdet är skyddat genom Na-
tura 2000. Planförslaget föreslår två nya passager över väg 155 som kan minska 
barriäreffekten. Tillgängligheten för allmänheten till området behöver dock an-
passas utifrån Natura 2000- områdets skyddsbestämmelser.

Hamnområdet är idag ett utpräglat verksamhetsområde och är endast delvis 
tillgängligt för allmänheten. På kort sikt kommer detta inte detta inte förändras 
men på längre sikt kan det ske förändringar beroende på vilken framtida utveck-
ling området kommer att få.

Samverkan
I framtagandet av FÖP:en har stadsbyggnadskontoret samverkat med GHAB, 
trafikkontoret och fastighetskontoret.

Kommentar Fastighetsnämnden
Synpunkterna noteras
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SDN Västra Hisingen
Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till utställning av Fördjupad översikts-
plan för Västra Arendal och Torsviken.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
Det är positivt att påverkan på rekreationsområdet kring Torslandaviken har 
studerats.

Bedömning ur social dimension
Det är positivt att den social dimensionen har givits stort utrymme och att SKA/
BKA har genomförts. Området är ett uppskattat utflyktsmål för Torslandabor 
och andra Göteborgare.

Samverkan
Samverkat på förvaltningsövergripande samverkansgruppen 16 oktober 2020.

Slutsatser vad gäller sociala konsekvenser 
Tillgängligheten till området måste öka. Det ska ske på områdets villkor. Av-
gränsning av tillgängliga områden bör göras. Riskerna måste beaktas. Olika in-
tressen måste samsas. Intressena måste anpassas till områdets förutsättningar. 
Området är inte lämpligt att utveckla till lekplats.

Förvaltningens bedömning
I samrådet framförde förvaltningen att social- och barnkonsekvensanalys skulle 
göras. Detta är genomfört och redovisas i granskningsunderlaget avsnittet Soci-
ala Konsekvenser, bifogas. Förvaltningen framförde vidare att tillgänglighet för 
kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafikanter skulle uppmärksammas. 
Vad gäller gång och cykel så delar förvaltningen slutsatsen att om Torslandavi-
ken ska kunna utvecklas ytterligare som natur- och rekreationsområde måste 
tillgängligheten till området öka. I FÖP föreslås därför att två planskilda förbin-
delser över eller under väg 155 tillskapas. Detta ligger helt i linje med det som 
framkommit i Åtgärdsvalstudien för väg 155.

Kommentar SDN Västra Hisingen
Synpunkterna noteras

Göteborgsregionens kommunalförbund
Förslag till beslut
Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att god-
känna föreliggande förslag till yttrande daterat 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Göteborgs 
Stad daterad 2020-08-19 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. GR 
har tidigare svarat på förslaget i samrådsskedet 2015-05-08.
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Göteborgs hamn har en central roll för regionens näringslivsutveckling och 
sysselsättning. Det är därför viktigt att hamnen ges möjlighet att utvecklas sam-
tidigt som ansträngningar görs för att minimera eller kompensera nödvändiga 
ingrepp där så är möjligt, vilket GR lyft i tidigare remissvar. GR ser föreliggande 
förslag som ett gott underlag för fortsatt planering av infrastruktur och utbygg-
nad av Risholmen som hamnanläggning, samtidigt som Torsvikens natur- och 
rekreationsvärden kan säkras genom bildandet av ett naturreservat.

Bedömning
I planen görs bedömningen att funktionen som energihamn negerar behovet 
av ny tillfartsväg och järnväg till den nya Risholmenhamnen. Eventuell fort-
satt hamnutbyggnad efter 2045 kräver dock nya trafiklösningar, och i planen 
reserveras ett område för framtida väg och järnväg. Ur regional synvinkel är det 
angeläget att transportkapaciteten till och från hamnen säkras i hela trans-
portsystemet, både till land och sjöss. Goda kopplingar med järnväg och väg 
är en förutsättning. 

Planering för färjeterminal för persontrafik vid Arendals kaj tas upp i utställ-
ningshandlingen, och ingår i riskutredningen. Dock görs ingen djupare analys 
och konsekvensbeskrivning av önskemålet att flytta befintliga färjetermina-
ler från Göteborgs centrala delar till Ytterhamnen. Möjligheten att nå even-
tuellt framtida färjeterminaler i Ytterhamnen med kollektivtrafik är en viktig 
regional tillgänglighetsfråga som behöver belysas i fortsatt utredning.

Förslaget att skapa ett kommunalt naturreservat säkrar Torsvikens natur- och 
rekreationsvärden. Det är viktigt att tillgängligheten till friluftsliv samtidigt 
ökar på ett hållbart sätt, med föreslagna gång- och cykelvägar, samt hållplats 
för kollektivtrafiken.

Kommentar Göteborgsregionens kommunalförbund
Det hör inte till uppdraget för FÖP Västra Arendal och Torsviken att bedö-
ma och konsekvensbeskriva önskemålet att flytta befintliga färjeterminaler 
från Göteborgs centrala delar till Ytterhamnsområdet. Inte heller ingick det 
i uppdraget att beskriva behovet av kollektivtrafik till en framtida färjeter-
minal. För närvarande är förbindelserna med kollektivtrafik till Arendal från 
centrala Göteborg eller andra delar av Göteborgsregionen mycket bristfäl-
liga. Ovanstående analyser och bedömningar görs i de båda pågående ar-
betena med Översiktsplan för Göteborg och Fördjupad översiktsplan för 
centrala Göteborg.

Övriga synpunkter noteras

Business Region Göteborg AB
Arbetet med den fördjupande översiktsplanen sker i samverkan med berörda 
förvaltningar och även i dialog med externa intressenter. Det är viktigt att en 
tydlig dialog bibehålls med berörda verksamhetsutövare och att förståelse finns 
för den komplexa kombinationen av viktiga företag och dess möjligheter till ut-
veckling i Göteborg. Business Region Göteborg ställer sig bakom framarbe-
tad utställningshandling och dess innehåll, med följande kommentarer.

Hamnen är viktig för att driva tillväxt och utveckling i hela landet och är en 
attraktionskraft för Göteborg. Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamn, 
har mycket stor betydelse för näringslivet och dess godsvolymer ökar konti-
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nuerligt. Det är oerhört viktigt att lösningar arbetas fram så att hamnen kan 
fortsätta växa. Om Göteborgs Hamn inte kan utvecklas att ta emot de ökade 
godsmängder som förväntas, finns stor risk att Göteborgs Hamn förlorar rollen 
som Skandinaviens största och viktigaste hamn. 

Göteborgs hamn är idag den största allmänna energihamnen i Sverige, och 
hamnen hanterar årligen drygt 20 miljoner ton energiprodukter, varav den 
övervägande delen är fossila. För att klara uppställda nationella miljö- och 
klimatmål måste dock en omställning ske till ett samhälle som blir mindre 
fossilberoende. En snabb utveckling som går mot en allt större inblandning 
av förnyelsebara energiprodukter i de fossila pågår. De båda raffinaderierna i 
Ytterhamnsområdet deltar i denna utveckling genom att framställa biobränslen 
som blandas i de fossila, och målet är att andelen biobränslen successivt ska öka 
varvid en ökad kapacitet i hamnen är en förutsättning för denna utveckling.

En välfungerande infrastruktur är basen till att en verksamhet fungerar. 
I planen berörs flera insatser som kan göras på längre sikt för att förbättra till-
gängligheten och möjliggöra ytterligare utbyggnad av hamnen. 

BRG ser positivt på planerna att flytta färjeterminalerna för persontrafik 
till Arendalshamnen för att istället använda områdena för de befintliga och 
centralt belägna färjeterminalerna för stadsutveckling. Möjligheten att om-
vandla de befintliga färjeterminalområdena bidrar till en utvidgning av stadskär-
nan med möjlighet för fler bostäder, centrumfunktioner, handel och arbetsplat-
ser på centrala och attraktiva platser. Genom att utveckla dessa delar kan staden 
bättre öppnas upp mot vattnet och minska barriäreffekter samt öppna upp för 
en ytterligare utveckling av södra Älvstranden som sammanlänkas med befintlig 
stadskärna. BRG anser att platserna och byggnationen stärker staden som re-
gional mötesplats vilket bidrar till en ökad attraktivitet för både boende och 
företag.

Inom Arendalsområdet norr om Arendals Allé ligger en mängd verksam-
heter, där de flesta har anknytning till logistik av olika slag som transporttjäns-
ter, biltillverkning, lager etc. Serviceverksamheter till företagen som matställen, 
bilservice etc förekommer också. Inom området finns få kontorsarbetsplatser. 
Detaljplanen för området är inaktuell (område för varvsverksamhet) och be-
höver successivt förnyas i samband med att förändringar sker i området. Det 
är av stor vikt att de nya detaljplaner som behöver arbetas fram i området möter 
upp näringslivets befintliga och kommande behov gällande innehåll och flexi-
bilitet.

Kommentar BRG
Synpunkterna noteras
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Verksamhetsutövare och fastighetsägare

Preem AB
Preems roll i Sverige och lokalt
I egenskap av samhällsviktig anläggning med stor betydelse för Sveriges energi-
försörjning är raffinaderiet med tillhörande rörledningar och bergrum klassade 
som skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Preem omfattas även av sä-
kerhetsskyddslagen (2018:585). Påverkan på rörledningar och bergrum skulle 
kunna äventyra driften av raffinaderiet och i förlängningen Preems möjlighet 
att bedriva verksamhet. Preem vidhåller liksom efter samrådet att raffinaderiet 
i egenskap av samhällsviktig anläggning för drivmedelsförsörjning för både 
samhälle och totalförsvar, borde tagits med och beaktats i samrådshandling-
en under avsnittet ”Riksintressen”.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och bo-
laget har en viktig roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Ett led i 
detta arbete är att öka produktionen av biodrivmedel och inom Preem bedrivs 
därför ett omfattande utvecklingsarbete för att öka produktionen av biobaserade 
drivmedel ytterligare.

Preem har en stor betydelse för Natura 2000-området vid Torsviken. Tors-
vikens speciella förutsättningar för fåglar skapas till stor del genom raffinaderiets 
verksamhet. Raffinaderiets tillförsel av renat vatten vintertid skapar de öppna 
vattenspeglar som är en förutsättning för att övervintrande fåglar ska hitta föda.

Risker från Preem på omgivningen
Runt raffinaderiet finns skyddszoner, vilka är framtagna som rekommenderade 
gränser för etablering av verksamhet. Dessa utgår från riskanalyser för raffinade-
riets verksamhet. Zonerna finns beskrivna i raffinaderiets generalplan (daterad 
2002) och även i raffinaderiets senaste säkerhetsrapport (daterad 2018).

Under 2013 färdigställde Preem en så kallad kvantitativ riskanalys (QRA) för 
verksamheten på raffinaderiområdet. Med utgångspunkt från generalplan och 
QRA bör riskområdet från Preems ovanjordsanläggning på Risholmen vara 
150 meter.

På södra sidan av raffinaderiområdet, inkluderande Hjärtholmsvägen, finns 
i detaljplanen (daterad 2003) information om riskerna från raffinaderiets pro-
cessområde. I detaljplanen finns ett tillägg till planbestämmelserna rörande 
område betecknat med ”m”. Inom detta område gäller följande restriktioner: 
”Ej personalintensiv verksamhet. Endast hantering och lagring av obränn-
bart eller svårbrännbart material. Endast byggnader av typ väderskydd och 
motsvarande.” Samma förutsättningar bör gälla för området inom 150 meter 
från Preems ovanjordsanläggning på Risholmen.

Risker för Preems raffinaderi och ledningar
Preem är positiv till det ställningstagande som gjorts att Risholmen i ett första 
skede ska nyttjas för energihamn för flytande energiprodukter. Dock motsätter 
sig Preem infrastrukturförslaget att på kort sikt säkerställa tillgängligheten 
till hamnen enbart via Hjärtholmsvägen. Preem har även synpunkter på hur 
de tillkommande riskerna för Preems verksamhet med nya användningssättet 
energihamn hanterats i den riskutredning som finns i handlingarna.
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Hjärtholmsvägen
I underlaget som Preem har tagit del av framgår att Hjärtholmsvägen avses an-
vändas både för transporter under anläggningsfasen samt senare när hamnverk-
samheten är i drift. Preems tolkning av handlingarna är att det kommer bli en 
ökad trafik längs denna väg under en längre period av byggnation samt även 
vid färdig hamn. En ökad trafik på Hjärtholmsvägen genom detta område är 
svårt att förena med de angivna restriktionerna i detaljplanen.

Byggnation av nya rörledningar längs Hjärtholmsvägen som krävs för den 
nya energihamnen bedömer Preem kommer kräva omfattande arbeten med 
påverkan och störning på befintlig verksamhet som kräver god framkomlighet 
på Hjärtholmsvägen. Preems tillgång till egna rörledningar för inspektion och 
underhåll får vidare inte försämras. Rörgatan avses bli högre och/eller bredare 
och för vägalternativ som innebär nyttjande av Hjärtholmsvägen söder om Pre-
em, behöver de säkerhetshöjande åtgärder för vägen som beskrivs i utställnings-
handlingen utföras. Utställningshandlingen beskriver även att förlängning av 
Hjärtholmsvägen till Risholmen riskerar att påverka Preemraffs bergrum på 
ett negativt sätt, vilket inte kan accepteras.

Hjärtholmsvägen är ursprungligen en underhållsväg för rörledningarna och 
den är inte byggd eller anpassad för en ökad mängd trafik. Det är Preems åsikt 
att denna väg endast skall användas som serviceväg i syfte av kontroll och 
underhåll av utrustning, rörledningar m m till och från Torshamnen samt för 
Preems, St1:s och GHAB:s personals tillgänglighet till bolagens befintliga 
verksamhetsområden. Detta innebär att den föreslagna förbindelsen med 
bro över Arendalsviken till Risholmen behöver anläggas före byggnation av 
hamnen. En begränsning av trafiken på Hjärtholmsvägen behöver således in-
föras och det behöver framgå i översiktsplanen att förbindelsen över Aren-
dalsviken måste byggas före byggnation av hamnen. Denna bro skulle då även 
kunna användas som primär insatsväg för Räddningstjänsten.

Slutligen ska tilläggas att Preem ansökt om tillstånd till utökad verksamhet 
av förnybar produktion, varav Hjärtholmsvägen har en betydande roll i an-
läggningsfasen för den nya verksamheten. Preems eget behov av vägen för in-
terntransporter kommer således i viss mån öka i det fall Preem medges tillstånd 
till den utökade verksamheten.

Aspekter på kommande prövningar av utbyggnad av hamn på Risholmen
I översiktsplanen beskrivs att en utbyggnad av hamnen på Risholmen ska före-
gås av prövning i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och till-
ståndsprövning av verksamheten enligt miljöbalken (1998:808). Preem förut-
sätter delaktighet i dessa båda processer för att säkerställa att risker för Preems 
verksamhet och utveckling hanteras.

Några aspekter avseende risker för Preems verksamhet som inte är tillräck-
ligt beskrivna i utställningshandlingarna och som behöver beaktas i kommande 
prövningar redovisas i punktform nedan.
• Anläggande av ny cisternpark bedöms i underlaget inte ge upphov till ökade 

risker för Preems personal och verksamhet. De bifogade skisserna över ny 
tankpark på nedre Risholmen innehåller ett mycket stort antal nya cisterner 
av varierande storlek, olika på olika skisser. Utan närmare information om 
cisternparkens utformning och användning är det därför i nuläget svårt att 
göra en bedömning av påverkan på Preems verksamhet.
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• I riskutredningen utreds möjligheten till en processanläggning på sydvästra 
delen av planerad ny energihamnsetablering. Preem förutsätter att inga ökade 
transporter skall ske till denna processanläggning via Hjärtholmsvägen, var-
ken farligt gods eller andra transporter varav det förstnämnda dessutom är 
förbjudet. Vidare förutsätts att Preems personal inte utsätts för ökad risk med 
anledning av den nya processanläggningen.

• I riskutredningen hänvisas till att man ansatt lagrad produkt till oktan och att 
det är konservativt. Bränder i alkoholer, som metanol och etanol, ger betyd-
ligt längre utbredning av värmestrålningen. Då det inte är orimligt att sådan 
förvaring kommer att ske bör även bränder i alkoholer utredas.

• I konsekvenssimuleringarna används en pumphastighet som är lägre än 
de maximala pumphastigheterna på fartyg som idag transporterar flytande 
energibärare.

• Om kommunalt vatten ska användas för släckinsatser i den planerade en-
ergihamnen måste det säkerställas att tillräckligt vatten finns tillgängligt 
även för Preem i händelse av samtidig incident.

• I riskanalysen nämns endast riskavstånd på 37,5 kW/m2. I enlighet med 
Räddningsverkets rekommendationer ”Brandskydd i oljedepå” ska kylning 
sättas in vid 12,5 kW/m2. Denna gräns nämns ofta som beskrivandes skade-
områdes utbredning då trä antänds av pilotflamma, plast smälter samt buska-
ge och markvegetation fattar eld.

• I översiktsplanen beskrivs lagring av ca 400 000 m3 råolja och andra flytande 
olje- och energiprodukter på Risholmen, totalt 6 cisterner. Beräkningen på 
riskavstånd i riskanalysen på nedre Risholmen baserar sig dock på tankar om 
vardera ca 14 000 m3. Denna simulering kan därmed inte vara representativ 
för Risholmen, eftersom att dessa cisterner behöver vara betydligt större än 
14000 m3 för att totalvolymen ska stämma.

• Risken för boil-over bör hanteras i riskanalysen om råolja skall förvaras ovan 
jord på Risholmen (ökat riskavstånd).

• Preem anser att det är önskvärt att fartyg som anländer till nya hamnen skall 
kunna bunkra lätta bränslen inklusive LBG/LNG och det behöver utredas 
vidare hur eventuell lagring för bunkring av fartyg kommer att påverka risk-
bilden i området.

Preems synpunkter på redovisad riskutredning
Det är anmärkningsvärt att riskutredningen inte värderar byggfasen med tanke 
på att det är tänkt att området skall bebyggas och utvecklas i olika etapper under 
åren ca 2022 till 2045 (då energihamnen beräknas vara utbyggd i sin helhet). 
Preem anser att även byggfasen måste inkluderas i riskutredningen.

I riskutredningen för energihamnen fastställs att Preems verksamhet inte be-
döms påverkas på grund av avståndet till raffinaderiet. Preem har verksamhet på 
Risholmen samt på kajen i Torshamnen dvs. på betydligt kortare avstånd till 
planerad verksamhet, vilket måste beaktas i riskutredningen.

Vidare kan inte Preems personal likställas med första person, så som gjorts 
i riskutredningen, då vår personal varken har kunskap eller kontroll över vilka 
aktiviteter som pågår vid kaj och i cisternpark på nya Risholmen. Driftpersonal 
som besöker anläggningen på Risholmen samt kajen i Torshamnen för arbete 
med ankommande fartyg kan inte samtidigt ha kunskap om annat bolags pågå-
ende arbeten på Risholmen.
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I riskutredningen omnämns Hamneviksvägen som en trafikled, vilket be-
höver justeras. Såsom på andra ställen i utställningshandlingen konstaterats 
är Hamneviksvägen en enskild väg som uppförts mellan Volvo Torslanda och 
Arendalsområdet och den får inte användas för allmänna transporter till eller 
från Arendal och Torshamnen. Användandet av vägen regleras i avtal mellan 
Preem och Volvo. Vägen får således inte användas för annan/allmän trafik. Pre-
em kommer inom en snar framtid tillse att åtgärder vidtas för att ytterligare 
reglera användandet.

Riskerna med de föreslagna restriktionerna, t ex stopp av lastning och loss-
ning, för passage till Färjeterminal har inte behandlats i riskutredningen. 
Konsekvenserna och kostnaderna av de föreslagna restriktioner samt riskerna 
för läckage av produkt i hamnbassängen, vid alla start och stopp, behöver utredas 
i riskutredningen.

Risker för Preems bergrum
Preems bergrum har sedan 1980-talet använts för lagring av flytande petroleum-
produkt. I det underlag Preem har tagit del av beskrivs att anläggningsfasen bla 
kommer att omfatta sprängning, pålning, muddring samt utfyllnad av vatten-
områden i det direkta närområdet till Preems bergrum. Det innebär även att 
trafik till och från den planerade hamnen kan komma att passera över eller 
strax intill bergrummen fram till dess att den planerade överfarten från Aren-
dalsudden färdigställs.

En säker bergrumslagring förutsätter dels en fortlöpande grundvattenbild-
ning, dels att grundvattenytan kontinuerligt ligger över en viss nivå. Det är även 
av största vikt att bergets bärighet inte försämras. Redan idag har det konsta-
terats att krosszoner finns vid bergrummen. Det inläckande grundvattnet 
(s.k. läckvatten) pumpas från bergrummen till raffinaderiets vattenrenings-
anläggning. I enlighet med utställningshandlingen får bergrummen inte ”ska-
das eller påverkas vid en utbyggnad av infrastruktur eller muddring/utfyllnad i 
vattnet för den nya hamnen.”

”När en ny hamn ska anläggas på Risholmen med utfyllnad av stora 
vattenområden, ny infrastruktur och stora nya hårdgjorda ytor, kommer 
förhållandena runt bergrummen att förändras. Hur bergrummen ska bi-
behållas utan skador och vilka risker som de nya förhållandena för med sig 
för bergrummens funktion och i förlängningen också för raffinaderiernas 
processer, måste utredas i särskild ordning i samband med att det blir aktu-
ellt med utbyggnad och förändringar i anslutning till bergrummen.” Detta 
behöver tas med som bindande villkor och säkerhetsavstånd samt sekretess-
belagt skyddsområde behöver införas i översiktsplanen.

I ”Översiktlig studie av väg- och järnvägsanslutningar till ny hamn på Ris-
holmen, 2014-03-25” kan utläsas ”För ytor inom ett avstånd på mellan 200-300 
meter från de underjordiska anläggningarna bedöms ett förbud mot grundvat-
tenuttag nödvändigt för att anläggningarna ska vara fortsatt täta. Hårdgjorda 
ytor tenderar att minska grundvattenbildningen och tillkomst och utformning 
av dessa inom bergrummens närområde får betydelse. Inom ett avstånd på mel-
lan 40 och 50 meter kan borrning äventyra bergrummen och dagvattentunnlars 
funktion.” Vidare att” Innan slutligt val av alternativ kan göras krävs fördjupade 
studier med hänsyn till bland annat Natura 2000, risker och bergrum.”

På Risholmen har ett stort antal nya cisterner planerats. Att risker för berg-
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rummens funktion, under byggnation eller drift, inte har beaktats i riskut-
redningen anser Preem är oacceptabelt. Detta trots att utställningshandlingen 
beskriver att en samlad riskbild behöver tas fram för bergrummen. Preem ställer 
krav på att riskutredning utförs för funktionen för bergrummen, och tillhö-
rande utrustning, innan något arbete påbörjas med utbyggnad eller föränd-
ring av mark i anslutning till bergrummen. Denna utredning måste godkän-
nas av Preem och ska inkludera, men ej begränsas till transporter, utfyllnad, 
byggnation, sprängning och pålning. I riskutredningen behöver även effekt 
av sprängning och pålning på Preems bergrumspumpar (vibrationer) särskilt 
behandlas. Eventuellt behöver särskilda villkor utformas för anläggningsarbete 
då pumparna är i drift. Preem har i sin säkerhetsrapport angivit 150 meter ris-
kavstånd runt bergrummens pumprum. Särskild hänsyn måste tas till detta vid 
byggnation av ovanjordsanläggningar i närheten av Preems pumprum.

Även i detta sammanhang kan den ökade trafiken längs Hjärtholmsvägen 
medföra problem, då en effekt kan bli att vibrationerna i marken ökar, vilket 
i sin tur kan öka läckvatteninträngningen i bergrummen. Detta kan medföra 
läckage ut i omgivande berggrund, gasgenomslag genom berget till omgivningen 
eller luftinträngning till bergrummet som efter hand kan skapa en explosiv at-
mosfär i bergrummet. Också grundvattennivån och möjligheterna att komma åt 
råvaran i bergrummet kan påverkas. En begränsning måste införas i översikts-
planen att denna väg endast får användas i syfte av kontroll och underhåll av 
rörledningar till Torshamnen samt för tillgänglighet till befintliga verksam-
hetsområden. Det ska tilläggas att Preem självfallet även fortsatt behöver ha 
tillgång till bergrummens mynningar ovan jord, dvs. de får inte blockeras.

Sammanfattning
Preem yrkar återigen att SBK väljer bort vägalternativet Hjärtholmsvägen 
som ligger i konflikt med säkerhetsrelaterade bedömningar utifrån Preems 
skyddszoner, närhet till rörledning och bergrum samt gällande detaljplan 
från 2003. Preem anser att det finns redovisat alternativ, en förbindelse med bro 
över Arendalsviken till Risholmen, som tillgodoser de förutsedda transportbe-
hoven utan att kompromissa med varken säkerhet eller miljömässiga aspekter.

När det gäller den föreslagna hamnverksamheten på Risholmen anser Preem 
att en fördjupad riskanalys måste genomföras, som tar hänsyn till de risker Preem 
ovan lyft fram. Utredningen behöver således belysa hur planerad hamnverk-
samhet påverkar möjligheterna till fortsatt utnyttjande av bergrummen, med 
inriktning främst på grundvattenbildning, vibrationer och bergets bärighet. 
Alla risker som kan skapa konsekvenser för läckvattnets mängd och kvalitet bör 
särskilt utredas med avseende på påverkan på raffinaderiets vattenreningsanlägg-
ning och därmed Natura 2000-området. En sådan utredning bör inkludera, men 
inte begränsas av, förändrad vatteninträngning i bergrummen och ovan angivna 
risker förknippade därmed.

Preem förutsätter att Preem under hela byggfasen för planerade vägar och 
hamnverksamhet, och därefter, har full tillgång till ovanjordsanläggningen på 
Risholmen, Torshamnen samt till ledningar för inspektion och underhåll.

Preem vill återigen hemställa om att Preems skyddsområden inkluderas i 
den fördjupade översiktsplanen och kommande detaljplan för att säkra raffi-
naderiets möjlighet till fortsatt verksamhet och utveckling. 
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I planen bör även sekretessbelagt skyddsområde införas för bergrum med 
förbud för grundvattenuttag samt begränsningar i bygg- och anläggnings-
arbete så att t ex sprängning och hårdgörande av ytor kräver specifika utred-
ningar och tillstånd med villkor.

Enligt utställningshandlingen kommer ett kommunalt naturreservat att bild-
as och en avgränsning mellan områden som ska ha hög tillgänglighet för frilufts-
livet och områden där tillgängligheten kan accepteras att bli lägre på grund av 
riskerna för konflikter med industri och hamnverksamhet. Preem anser att de 
rekommendationer som föreslagits ska följas och önskar vara delaktig i detta 
arbete framöver då det potentiellt har stor påverkan på risker och tillgäng-
lighet.

Sekretess
Med anledning av den information gällande Preem AB:s verksamhet som ingår 
i utställningsmaterialet vill Preem lyfta frågan om sekretess. Preem står under 
säkerhetsskyddslagen och vissa av Preems områden är klassade som skyddsob-
jekt. I det material som kommit Preem till handa finns information som omfattas 
av försvarssekretess i enlighet med 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) och sekretess avseende säkerhets- eller bevakningsåtgärd i enlighet 
med 18 kap. 8 §. Som exempel kan nämnas geografisk placering, funktion på 
anläggningar och bilder/ritningar. Denna information behöver tas bort ur de 
handlingar som ligger öppna för allmänheten.

Kommentar Preem
Om riksintresse: Preem hade samma önskemål efter samrådet, och svaret är 
det samma nu som då. Preems anläggning utgör i sig inte något riksintresse 
i miljöbalkens och plan- och bygglagens mening. Däremot ligger Preem och 
andra företag i området inom ett område som enligt 3 kap 8 § MB är av riks-
intresse för industriell produktion, vilket framgår ur riksintressebeskrivningen i 
handlingarna.

Om transporter på Hjärtholmsvägen:  Preem anser att det är olämpligt att an-
vända Hjärtholmsvägen som enda tillfart till den föreslagna energihamnen 
och förordar därför att en ny bro över Arendalsviken byggs redan i ett ini-
tialt skede. Företaget menar att Hjärtholmsvägen som är byggd som under-
hållsväg för rörledningarna inte är anpassad för den ökade mängd trafik, som 
det t ex kan komma att bli under anläggningsskedet. 

Den fördjupade översiktsplanen, som inte är juridiskt bindande på samma 
sätt som en detaljplan är, anger i första hand på ett övergripande sätt vilken in-
riktning som markanvändningen ska ges. GHAB har angett som utgångspunkt 
för planeringen att det är en energihamn som ska byggas på Risholmen, och ef-
tersom en sådan inte alstrar trafik från land i nämnvärd omfattning, anser hamn-
bolaget att Hjärtholmsvägen kan användas som enda tillfart. Planen kommer att 
genomföras vid olika tider, där en ny färjeterminal i Arendal och en tankpark 
på Risholmen kan komma att bli de första projekten att prövas efter att över-
siktsplanen vunnit laga kraft. När det åter blir aktuellt att påbörja arbete med 
detaljplan och tillstånd för en ny energihamn, vilket det inte är för närvarande, 
kommer nya beskrivningar och utredningar att behöva utföras efter de förhål-
landen som råder vid den aktuella tidpunkten. Då kommer även konsekvenserna 
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av ökad trafik under utbyggnadsskedet att behöva prövas. Alternativet med bro 
för både väg och järnväg över Arendalsviken är det huvudalternativ för trafiken 
till den nya hamnen på Risholmen som utvärderades efter samrådet. 

 Bestämmelsen ”m” i detaljplanen från 2003 söder om Preems anläggning reg-
lerar vad som får byggas inom området och vilket användningssätt som tillåts. 
Bestämmelsen avser inte hur mycket eller vilken typ av trafik som får trafikera 
Hjärtholmsvägen. 

Om risker, riskutredning och risker för bergrummen
Preem har synpunkter på att den presenterade riskutredningen inte bättre tar 
upp riskerna för Preems anläggningar på Hjärtholmen och att inte heller risker-
na för hur bergrummen påverkas vid utbyggnad av ny energihamn. Preem anser 
därför att en bättre riskutredning med fördjupad riskanalys måste genomföras. 

Som beskrivits ovan är den fördjupade översiktsplanen i första hand en plan 
där markanvändningen anges på ett relativt övergripande sätt. Det är därför som 
utredningar som hör till planen inte är utförda på den detaljnivå som krävs vid 
detaljplan eller ansökan om tillstånd. De är i stället utförda på den nivå som har 
bedömts rimlig i förhållande till översiktsplanens nivå. Eftersom det saknas ett 
reellt utbyggnadsprojekt för hamn med ett fastlagt användningssätt och tidplan 
för genomförandet har inte heller alla avvägningar mellan olika riksintressen och 
andra starka intressen kunnat göras fullt ut i planen.

Vikten av att undvika negativ påverkan och skador på bergrummen har be-
tonats i såväl  planens samråds- som utställningshandling. Eftersom Preem på-
pekar att anläggningen är ett skyddsobjekt och omfattas av sekretess har all in-
formation och om bergrummen och deras funktion tagits bort i den slutliga 
planen. I planen har införts en allmän rekommendation om att inga åtgärder 
som riskerar att förändra eller skada anläggningar viktiga för raffinaderiernas 
funktion får utföras. 

Eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan inga villkor tas 
med i planen. Alla anläggningar och verksamheter som föreslås i översikts-
planen kräver prövning i detaljplan enligt PBL och tillstånd enligt MB. Till-
stånden kan villkoras, och efterlevnaden följas upp. Preem kommer att vara 
delaktig i tillståndsprocesser som berör raffinaderiets anläggningar, och det 
är därför i samband med en sådan process som bindande villkor kan skrivas 
in.  

Om säkerhetszoner i översiktsplanen
Preem önskar att raffinaderiets skyddsområden från generalplanen från 
2003 inkluderas i den fördjupade översiktsplanen och i kommande de-
taljplan. 

Hela Preems raffinaderiområde inklusive skyddsområden enligt ovan in-
ryms i det område som på plankartan betecknas som ”Områden för raffi-
naderi och annan anknuten verksamhet”.

Om sekretess
Preem anser att eftersom företaget står under säkerhetsskyddslagen och vissa av 
Preems områden är klassade som skyddsobjekt bör information om dessa inte 
förekomma på handlingar som ligger öppna för allmänheten.

Översiktsplanering drivs som en öppen och demokratisk process och planen 
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är en allmän handling som alla kan ta del av. Den sekretessbelagda informatio-
nen kommer därför att tas bort från de handlingar som fortsättningsvis efter 
antagandet kommer att ligga öppna för allmänheten.  

Preem och andra verksamhetsutövare måste fortsättningsvis själva vara aktiva 
i bevakningen av sina skyddsobjekt när det blir aktuellt med förändringar i an-
slutning till dessa.

  
St1 Refinery AB
Inledning 
Stl har noterat de ändringar som gjorts i planförslaget.

I föreliggande yttrande kompletterar Stl:s sitt tidigare yttrande från den 4 maj 
2015. De synpunkter som Stl framfört i den tidigare skrivelsen gör sig således 
fortfarande gällande med de justeringar och tillägg som följer av detta yttrande. 

Hjärtholmen 
På Hjärtholmen finns bergrum som används för mellanlagring av råolja samt an-
dra raffinaderianknutna anläggningar som ägs av Stl. Från Hjärtholmen sträcker 
sig den konstgjorda Torshamnspiren varifrån råolja lossas från fartyg. Råoljan 
leds via raffinaderiets bergrum i en ca 9 km lång råoljeledning ovan jord till Stl:s 
raffinaderi. Torshamnspiren används även för lossning av råolja som ska vidare 
till bland annat Preems raffinaderi. Hjärtholmen används således för raffina-
derianknuten verksamhet. 

I samtliga markanvändningskartor i stadsbyggnadskontorets samrådshand-
ling från 2014-12-16 har verksamheten på Hjärtholmen, innefattande Stl:s 
bergrum för lagring av råolja, angivits som ”raffinaderi/petrokemisk produkt-
hantering. Detta anser Stl vara en korrekt sammanfattande beskrivning av 
verksamheten på Hjärtholmen. 

Enligt den i utställningen intagna markanvändningskartan från april 2020 
beskrivs verksamheten på Hjärtholmen numera som ”befintlig hamn och hamn 
under uppförande”. Beskrivningen är missvisande. Den huvudsakliga verksam-
heten på ön är raffinaderianknuten och avser lagring och hantering av råolja. Stl, 
som noterar att någon negativ påverkan på Stl:s bergrum inte är avsedd samt 
att översiktsplanen inte redovisar någon påverkan i övrigt på Stl:s verksamhet 
och/eller möjligheter att förfoga över sin egendom utgår därför ifrån att det 
rör sig om ett misstag.  

Stl mottager och lagrar den råolja som utgör råmaterial för produktion av 
kommersiella drivmedel som bedrivs på Stl raffinaderi. Förutom att lossa de las-
ter av råolja som anländer till Torshamnen sker en daglig verksamhet på Hjärt-
holmen vilken är en förutsättning för den senare raffineringen av oljan som ut-
förs. 

På Hjärtholmen finns processutrustning i form av ledningssystem och ett an-
tal pumpstationer. Olja pumpas kontinuerligt både mellan lagringsutrymmena 
på Hjärtholmen samt till raffinaderiområdet beläget ca 9 km öster om Hjärthol-
men. Verksamheten på platsen är en del av de processtekniska aktiviteter som en 
raffinaderiverksamhet utgörs av. Processoperationerna på Hjärtholmen överva-
kas via ett lokalt kontrollrum. 

En stor del av verksamheten på Hjärtholmen sker via utrustning som är pla-
cerad under marknivå. Därmed finns en del frigjorda ytor ovan mark där Stl 
har planer för hantering av nya typer av framtida råvaror och förnyelsebara 
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satsningsmaterial för raffinaderiproduktionen (jmf nedan om Stls verksamhet 
på Risholmen). 

Utöver själva markområdet på Hjärtholmen äger Stl även vattenområdet som 
omger Hjärtholmen. Vattenområdet är en nödvändig barriär för att säkerstäl-
la funktionen för de bergrum där råoljan lagras. Principen för bergrummens 
funktion är att grundvattentrycket runt dessa är tillräckligt högt för att förhin-
dra risken för oljeläckage (gas- och vätskefas). Säkerställandet av bergrummens 
funktion är alltså en förutsättning för raffinaderiets verksamhet samt för att upp-
rätthålla den säkerhetsnivå som denna verksamhet kräver. Ägandet av vattenom-
råden runt Hjärtholmen innebär att Stl kan ha full kontroll över att funktionen 
och säkerheten av bergrummen inte äventyras. 

Ovan innebär att Hjärtholmen med omgivande vattenområden är nödvändi-
ga för att säkerställa nuvarande och framtida verksamhet.  

Sammanfattningsvis begär Stl att stadsbyggnadskontoret i sitt slutliga förslag 
till översiktsplan och däri intagen karta anger att verksamheten på Hjärthol-
men även fortsättningsvis är raffinaderianknuten. Detsamma gäller för Stl:s 
vattenområde runt Hjärtholmen. 

Risholmen 
Risholmen ingick tidigare i fastigheten Göteborg Syrhåla 765:251 och ägdes 
tidigare av Göteborgs Hamn AB (GHAB) och Stl Supply AB med 50 procent 
vardera. I februari 2019 ansökte GHAB om fastighetsreglering och klyvning av 
fastigheten. Ansökan omfattade även Stl:s fastighet Syrhåla 765:193. I ansökan 
uppgav GHAB att det område som skulle tillföras GHAB skulle användas för 
hamnändamål. 

Som stadsbyggnadskontoret noterat i samrådsredogörelsen och som även 
framgår av utställningshandlingen har Stl och GHAB efter samrådet kommit 
överens i frågan om fastighetsreglering och klyvning. Överenskommelsen grun-
dar sig på den självklara förutsättningen att det mark- och vattenområde som 
ingår i fastigheten Syrhåla 765:193 ska användas för Stl:s verksamhet samt 
att det mark- och vattenområde som ingår i fastigheten Syrhåla 765:193 ska 
användas för GHAB:s verksamhet. Även om Stl fortfarande ifrågasätter be-
hovet av en ny energihamn har Stl inte längre något att erinra mot att en sådan 
etableras på GHAB:s fastighet Syrhåla 765:34 under förutsättning att detta lå-
ter sig göras utan påverkan på Stl:s oljelagringsverksamhet i bergrum på Hjärt-
holmen och Stl:s övriga verksamhet på Hjärtholmen och Risholmen samt under 
förutsättning att Stl:s råoljeledning på Hjärtholmsvägen och Stl:s åtkomst till 
densamma är säkerställd i hela sin sträckning. Stl kan däremot inte acceptera 
att den nya energihamn som GHAB planerar att uppföras ianspråktar mark 
eller vatten som tillhör Stl:s fastighet Syrhåla 765:193 eftersom det strider 
mot syftet med den överenskommelse som träffats mellan Stl och GHAB. 

Eftersom markägarfrågan avseende Risholmen är löst saknas det anled-
ning för Stadsbyggnadskontoret att i sitt förslag till översiktsplan planera för 
annan utbredning av hamnen än den som följer Stl:s och GHABs överenskom-
melse. Det av stadsbyggnadskontoret föreslagna utbredningsområdet för den 
tilltänkta energihamnen inkräktar på Stl:s fastighet Syrhåla 765:193, vilket 
Stl inte kan acceptera. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av Stl:s redan påbörjade och fort-
sättningsvis planerade verksamhet på Risholmen. 
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Regeringens målsättning är att Sverige på sikt ska ha en energiförsörjning 
baserad på 100 % förnyelsebar energi. Inom transportsektorn innebär detta att 
produktionen av förnyelsebara drivmedel måste öka avsevärt. 

Stl raffinaderi har påbörjat omställningen av sin produktion mot att använ-
da förnyelsebara satsningsmaterial för framställning av transportbränslen. För 
närvarande genomförs en investering motsvarande 2 miljarder kronor i infra-
struktur, lagringskapacitet samt nya produktionsanläggningar för produktion av 
bensin, diesel och flygbränslen helt baserade på förnyelsebara satsningsmaterial. 
I nuvarande fas utnyttjas mark inom raffinaderiets process- och tankparks-
område för de nya installationerna. De satsningsmaterial som kommer att an-
vändas är i flytande form med ett vegetabiliskt och animaliskt ursprung. 

I kommande faser av den pågående omställningen av produktionen finns ett 
flertal faktorer som talar för att kommersialisera produktionsmetoder baserade 
på råvaror som utgörs av fasta biomassor såsom produkter från skogsindustrin. 
För fasta biomassor, såsom råvaror från skogsindustrin, gäller att den volym som 
behöver hanteras och lagras är betydligt mer omfattande än för t ex vätskefor-
miga fossila energislag. Biomassor kräver även olika typer av behandling innan 
de kan användas i en produktionsprocess. Det kan t ex handla om att minska 
materialets fukthalt. 

Det befintliga raffinaderiområdet på fastigheten Bräcke 42:1 saknar de ytor 
som behövs för ovanstående hantering. De enda återstående markområdena i 
Stl-koncernens ägo efter försäljningen av områden till kommunen och :som lig-
ger i närheten av raffinaderiområdet är Risholmen och Hjärtholmen. 

Dessa områden är av avgörande strategisk betydelse för bolagets fortsatta ut-
veckling och omställning till en produktion med minskat fossil beroende. Både 
Hjärtholmen och Risholmen är plana områden och lämpar sig väl för den pla-
nerade framtida hanteringen av fasta biomassor. 

Om dessa områden inte står till Stl:s förfogande i framtiden kommer den 
pågående omställningen från användandet av fossila till förnyelsebara satsnings-
material att äventyras. 

Sammanfattningsvis begär Stl att stadsbyggnadskontoret i sitt slutliga 
förslag till översiktsplan och däri intagen karta begränsar utbredningsområ-
det för den planerade energihamnen så att den inte inkräktar på Stl:s fastig-
het Syrhåla 765:193. Vidare begär Stl att den del av Risholmen som ägs av Stl 
i plankartan beskrivs som raffinaderianknuten verksamhet.

Kommentar St1
St1:s önskemål om att Hjärtholmen på plankartan återfår beteckningen från 
samrådet om att det pågår och får bedrivas verksamhet med anknytning till 
raffinaderiverksamheten är logisk och plankartan ska ändras efter önske-
målen.

Det område på västra Risholmen som ägs av St1 har en plan yta lämpad 
för tex upplag av fasta biomassor som skogsråvara för vidareförädling som 
biobränsle enligt St1. Bedömningen är att det i planen föreslagna ändamålet 
”Hamnområde som omvandlas” är en lämplig och heltäckande beteckning 
för olika verksamheter som handlar om lagring och upplag, och föreslås 
därför behållas på plankartan. Avsnittet i planen ”A. Risholmen befintlig 
yta-omvandling” ges förtydligande text om den verksamhet som St1 avser 
att bedriva på sin fastighet. För ett effektivt utnyttjande av Risholmen i 
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framtiden kan någon form av samverkan mellan markägarna behövas, som 
kan vara till nytta för båda parter. St1 kan ju t ex behöva få tillgång till den 
nya hamnens kajer för transporter av skogsråvara som inte kan tillgodoses 
inom den egna fastigheten på Risholmens västsida.

Oavsett hur och till vilka projekt som St1 önskar använda sitt markinne-
hav på Risholmen, kan tillstånd till dessa krävas efter prövning enligt miljö-
balken och/ eller plan- och bygglagen. Det kan t ex handla om tunga och 
bullrande transporter av skogsråvara på Hjärtholmsvägen eller en verksam-
het på Risholmen (eller Hjärtholmen) som kräver olika installationer och 
skydd. 

Scandinavian tank Strorage AB STS
Scandinavian Tank Storage AB (nedan kallad STS) är frågande till varför STS 
inte har fått inbjudan till tidigare samråd och yttranden eftersom vi är en intres-
sent i området och att vi blir påverkade av expansionen. STS förutsätter därför 
att vi bli inbjudna till kommande samråd och yttrande för all expansion i och 
kring Energihamnen.

STS är kritisk till den ökade belastning med påföljande påkörningsrisker 
på Hjärtholmsvägen, fler ledningar på rörgatan samt ökad trafik på Tors-
hamnspiren vilket kan begränsa råoljehanteringen på piren. Dessutom kan 
mycket av den ökade belastningen vara ”Farligt Gods” transport. Därför är det 
viktigt att Hjärtholmsvägens nuvarande sträckning och användning är exklu-
siv som serviceväg för råoljeledningarna och råoljekajerna även fortsättningsvis. 
Detta gäller även under byggtiden av Västra Arendal och Torsviken.

Sprängningsarbeten i närheten av Syrhålas bergrum bör om möjligt inte ge-
nomföras.

Skälen till detta är att:
• Grundvattentrycket runt bergrummen inte får ändras, vilket är principen för 

bergrummens funktion. 
• Risken för att utrustning som finns monterad i bergrummen skadas av vibra-

tioner från eventuella sprängningsarbeten får stenar/stenblock att lossa och 
ramla ner.
Om sprängningsarbeten är oundvikliga får råoljeledningarna eller bergrum-

men under inga omständigheter skadas eller störas för pågående drift.
STS frågar varför STS, St1:s och Preems bergrum är så tydligt inritade i de 

offentliga handlingarna då bergrummen är klassade som skyddsobjekt.
Övrigt så är STS positiva till en satsning av GHAB:s verksamhet och dess 

utveckling inom flytande energiprodukter

Kommentar STS
Se kommentar till Preem

Vattenfall
Har inga elanläggningar inom området och har därför inget att erinra.

Kommentar Vattenfall  Noteras
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Ellevio
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

Ellevio har inget att erinra, området ligger utanför Ellevios koncessionsom-
råde.

Kommentar Ellevio  Noteras

Platzer AB
Platzer AB har inkommit med ett långt yttrande där man framför stark 
kritik mot den fördjupade översiktsplanen både avseende tillkomstprocess 
som innehåll. Yttrandet sammanfattas i det följande.  

Platzer framhåller att bolaget är positivt inställd till en framtida utveckling 
av Göteborgs hamn. En sådan utveckling är viktig både från det allmännas per-
spektiv men också för näringslivet i hela Sverige.  

Platzer AB är idag ägare till hela fastigheten Göteborg Arendal 764:72. I 
fastigheten ingår infrastrukturen som utgörs av privata vägar, järnväg och 
energiförsörjning. Platzer förvärvade Fastigheten år 2016 från Volvos 
fastighetskoncern.  Syftet med affären var att bredda verksamheten från att 
enbart hyra ut kontorslokaler till att även kunna tillhandahålla lokaler för 
logistikverksamhet. En av de stora fördelarna med Fastigheten var och är fort-
farande dess storlek, strategiska läge och blandningen av redan bebyggd yta 
och möjligheten till ytterligare omfattande fastighetsutveckling. 

Fastigheten omfattas av en gällande detaljplan antagen 1959. Detaljplanen 
medger byggrätter med beteckning J (industri). Platzers planerade fastighets-
utveckling består av totalt ca 180 000 m2 byggnadsyta, främst anpassat för 
logistik.

Vid tiden runt och efter Platzers förvärv av Fastigheten fördes en diskussion 
mellan Platzer och staden om vikten av att Platzers intressen skulle beaktas i 
det fortsatta arbetet med FÖP:en. Platzer kom dock inte att höra någonting 
från staden om detta förrän den nu aktuella utställningshandlingen skickades 
till Platzer för yttrande.

Genomgången av FÖP:en ger Platzer anledning till stor oro. Enligt Platzers 
uppfattning är FÖP:en behäftad med stora oklarheter. Det är svårt att förstå 
grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark-  och vattenområ-
den. Av FÖP:en framgår inte heller stadens syn på hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Såvitt avser Fastigheten så kan FÖP:en för-
stås som att den helt eller i väsentliga delar kommer att omintetgöra den nuva-
rande markanvändningen och framtida utnyttjande av befintliga byggrätter.

Av FÖP:en framgår att transportleder för väg och järnväg ska dras ut till 
den planerade hamnen på Risholmen. Det föreslås en lösning som innebär att 
”all trafik ska gå genom Arendals industriområde och på en bro till Risholmen”. 
Förslaget motiveras med att den lösningen minimerar ”skador på Natura 2000- 
området”.Vidare kan utläsas att det via transportlederna ska kunna befraktas 
med farligt gods. Enligt Stadens egen tematiska fördjupning av gällande över-
siktsplan för Göteborg ska skyddszoner omgärda transportleder för farligt gods, 
alternativt ska skyddsåtgärder vidtas. Skyddsavståndet för kontorsverksamhet 
anges vara 50 meter från väg och 30 meter från järnväg. Med hänsyn till de 
vida eventuella skyddszonerna och att inte FÖP:en preciserar ens ungefär vari 
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Arendals industriområde lederna ska dras, innebär det att hela området försätts 
i osäkerhet avseende dess framtid.

Ska den framtida utvecklingen av Arendal genomföras på det sätt FÖP:en 
pekar i riktning mot, kommer det med nödvändighet innebära omfattande ex-
propriation av hela eller inlösen av väsentliga delar av Fastigheten.

Enligt Platzers uppfattning finns det möjlighet att tillgodose hamnens ex-
pansionsbehov utan de ingripande intrång i Fastigheten som utställningshand-
lingen antyder.
Platzers sammanfattande slutsatser
• Platzer anser att FÖP:en innehåller sådana betydande brister att den inte 

uppfyller grundläggande lagkrav på översiktsplaner. FÖP:en kan alltså inte 
antas.

• FÖP:en lämnar i så stor utsträckning öppet för alternativa dragningar av 
transportleder att den inte kan anses uppfylla ett av huvudsyftena med en 
översiktsplan, vilket är att ge vägledning för framtida och nuvarande markan-
vändning. Den ger snarare upphov till en betydande osäkerhet för all markan-
vändning i området.

• I FÖP:en framgår att hela Arendalsområdet söder om Arendals Alle ska 
omvandlas och i sin helhet användas för hamnändamål och för framtida 
infrastruktur till Risholmenhamnen. Det anges vidare att personintensiva 
verksamheter som kontor för annat än sådana som har anknytning till hamn-
verksamhet bör avvecklas successivt. Platzer har inga sådana avvecklingspla-
ner.

• För att genomföra stadens omvandlingsintentioner och för att säkerstäl-
la mark för framtida transportleder ut till Risholmen (eventuellt inklusive 
skyddszoner), måste staden med nödvändighet bereda sig tvångsåtkomst till 
relevanta markområden. Hur det skulle realiseras redovisas inte i FÖP:en. 
Klart är dock att sådan markåtkomst, skulle medföra kostnader för staden 
med mångmiljardbelopp.

• De förändringar i faktiska förutsättningar som skett mellan samråd och 
granskning har inte beaktats av staden. Det innebär att FÖP:en idag bygger 
på felaktiga och inaktuella förhållanden. FÖP:en borde ha uppdaterats i en-
lighet med de faktiska förändringar som har skett. Platzer anser därför att det 
är nödvändigt att staden drar tillbaka FÖP:en, uppdaterar och omarbetar den 
samt låter den genomgå ett nytt granskningsförfarande.

• Staden har identifierat flera risker för intressekonflikter mellan riksintressen, 
men staden har inte redovisat hur sådana ska lösas. Av FÖP:en framgår inte 
hur staden avser att tillgodose riksintressena, vilket är ett lagkrav. Denna del 
av FÖP:en måste följaktligen utvecklas och förbättras.

Platzer har också i sitt yttrande redovisat ett antal rättsliga utgångspunkter om 
vad som gäller vid översiktsplanering samt vid inlösen och expropriation av 
mark. Vidare redovisas i bilagda kartor hur Platzer tänker sig att den av företa-
get förvärvade fastigheten ska kunna utvecklas med de 180 000 m2 byggnadsyta 
i nya byggnader som företaget anser finns byggrätt på. Dessutom visas hur de i 
planen föreslagna nya transportlederna genom Arendal skulle inskränka på den-
na möjlighet.  
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Kommentar Platzer
Platzers yttrande innehåller påpekanden om den av Volvo förvärvade fastig-
heten och dess möjligheter till framtida ”fastighetsutveckling” och värde, som 
kan ifrågasättas. Yttrandet innehåller felaktigheter gällande FÖP:en och stadens 
möjligheter att på ett rättssäkert sätt anta denna.

Detaljplanen över hela det område som Platzer förvärvat är upprättad och 
beslutad av stadsfullmäktige 1959. Det uttalade syftet med planen var att i om-
rådet anlägga ett varv. Förslag till stadsplan för del av stadsdelarna Arendal och 
Syrhåla (område för varv). I bestämmelserna till kartan anges som ändamål för 
området J industri. Det för varvsanläggningen avsedda området föreslås i planen 
bilda ett kvar ter. Någon uppdelning av kvarteret genom i stadsplanen angivna 
byggnadsfria områden ansågs vid upprättandet av stadsplanen inte vara möjlig 
att åstadkomma och heller inte erforderlig, eftersom det som det anges i planen 
vid beviljande av byggnadslov får tillses att de krav uppfyllas, som kommer att ställas 
med hänsyn till brand skydd och civilförsvar.

Ett antal industribyggnader har uppförts i enlighet med stadsplanen för varv-
sändamål. Efter det att varvsverksamheten upphört och ägandet övergått till 
Volvo har nya byggnader uppförts för andra ändamål än industri utan föregåen-
de ändring av stadsplanen men efter beviljade bygglov i strid mot stadsplanens 
syfte och bestämmelser. Ett exempel på detta är ett kontorshus för Volvo vid 
Arendals Allé.

Planen är till delar inte genomförd. En sådan del Arendalsudden vid Ris-
holmsviken som är ett område som har tillkommit genom utfyllnad av depone-
rat byggavfall och där de geotekniska förhållandena därför är osäkra. Detta om-
råde, som till övervägande del är obebyggt, används som park och grönområde 
idag och föreslås i planen få samma användningsområde, utom i de delar som 
föreslås bli avsatta för den framtida väg- och järnvägsförbindelsen över Aren-
dalsviken. Ett annat sådant glest utnyttjat deponiområde ligger i nordväst mot 
Syrhålakanalen. 

Den gamla stadsplanen som upprättats för industriändamålet-varv bedöms 
inte vara aktuell, och måste därför successivt förnyas efter aktuella förhållanden 
och nya projekt. 

Platzer menar vidare att FÖP:en i stor utsträckning lämnar öppet för alter-
nativa dragningar av transportlederna genom området, och att den därför skapar 
osäkerhet för framtida markanvändning. I FÖP:ens samrådshandling utreddes 
olika alternativ till väg- och järnvägsdragningar till en ny hamn på Risholmen. 
I utställningshandlingen utvärderades dessa och endast ett alternativ kvarstår 
av olika skäl som genomförbart. I FÖP:en föreslås därför att Arendals Allé och 
området söder om denna gata avsätts för hamnändamål och infrastruktur till 
Risholmen. Vidare föreslås att det på Arendalsudden reserveras mark för fram-
tida bro för väg och järnväg till Risholmen. 

Platzer hävdar att viktiga förändringar av de faktiska förutsättningarna som 
skett mellan samråd och granskning inte beaktats av staden och att FÖP:en 
därför bygger på felaktiga förhållanden. Vilka förändrade förutsättningar som 
avses går däremot inte att utläsa ur yttrandet. Om det är att ägandet övergått 
från Volvo till Platzer som avses, är detta inte något som ändrar förutsättning-
arna för FÖP:en, åtminstone inte i den utsträckning att utställningsförfarandet 
måste göras om så som Platzer hävdar i yttrandet. Den i planen föreslagna mest 
lämpade markanvändningen ska föreslås oberoende av vem som äger marken. 
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Ett av planens främsta syften är att säkra möjligheten till utbyggnad av ny hamn 
på Risholmen med väg- och järnvägsförbindelse som inte skadar Natura 2000- 
områdets värden. Att så kan ske är av stort allmänt intresse. Det är så stort att 
Göteborgs hamn med transportleder är utpekat som riksintresse enligt MB.   

Platzer hävdar också i sitt yttrande att det av FÖP:en inte framgår hur sta-
den avser att tillgodose riksintressena, vilket är ett lagkrav, och att denna del av 
FÖP:en måste utvecklas och förbättras.

Riksintressen är starka allmänna intressen. Det är Länsstyrelsen som företrä-
dare av de allmänna intressena som bevakar att dessa tillgodoses i planeringen. 
Förutom Natura 2000- områden och riksintresse för kulturmiljö finns i området 
också riksintressen för hamn och kommunikationer. (Som redovisats ovan.) Pla-
nering handlar till stor del om att avväga de allmänna intressena mot de enskil-
da. Platzer företräder som markägare ett enskilt intresse i området och inte ett 
allmänt sådant. Hela området med Torshamnen, Risholmen och Arendal samt 
omgivande vattenområde ingår i riksintresset för kommunikationer - Göteborgs 
hamn, som definierats av länsstyrelsen 2009. Vid avvägning mellan det starka 
allmänintresset hamn och det enskilda intresset som Platzer företräder, ska så-
ledes vid utbyggnad riksintresset för hamn ges företräde. Inga anläggningar och 
byggnader som påverkar eller förhindrar att hamnen kan byggas ut och nyttjas 
på ett lämpligt sätt får därför tillkomma. 
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Föreningar och enskilda
Föreningen Torslandavikens Naturreservat och Göteborgs Orni-
tologiska Förening 

Föreningarna yrkar följande:
1. Den fördjupade översiktsplanen för Västra Arendal och Torslandaviken 
avslås
2. Planering för en kommunal reservatsbildning för Torsvikens Natura 2000- 
område påbörjas utan dröjsmål
Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN) och Göteborg Ornitologiska 
Förening (GOF), framhåller att Föreningarna, under mer än två decennier arbe-
tat för att skydda Torsviken från exploatering. 

Föreningarna påtalade redan under samrådsremissen att frågan om bildan-
de av ett naturreservat var kritisk inte minst ur rättslig synpunkt. Tyvärr kan 
konstateras att stadsbyggnadskontoret inte har hörsammat att reservatsfrå-
gan är central för att den aktuella planen skall kunna beslutas, framhålls vi-
dare.

Torsvikens Natura 2000-område inrättades redan år 2000 och har ännu 
efter 20 år inte erhållit något skydd i form av reservat. Av denna anledning 
skall reservatsfrågan prioriteras och avgöras innan en fördjupad översikts-
plan utarbetas.

Översiktsplanen klargör inte påverkan på Natura 2000-området Torsvi-
ken. I utställningsunderlaget finns ett antal studier som omfattar den eko-
logiska påverkan på Natura 2000-området och vattenområdet i anslutning 
till den planerade verksamheten. Underlaget som avhandlar påverkan på 
de fågelarter som är utpekade och ingår i de skyddade arterna i Natura 
2000-områder Torsviken är begränsat. 

Det saknas en koppling mellan utbyggnaden och själva energihamnen och 
av infrastrukturen dit, behovet av utökade transporter, utbyggnader för service 
och underhåll och hur det påverkar fågellivet, t ex av tillkommande buller och 
andra störningar. Påverkan och förändringar av olika marina habitat under 
arbetstiden belyses inte tillräckligt i MKB-underlaget. De utredningar om 
fågellivet och andra naturvärden som anförs är i detta sammanhang otillräck-
liga.

Bedömningar och konsekvenser vad gäller påverkan på Natura 2000- 
och IBA-arter och deras livsmiljöer saknas nästan helt i tex Naturcentrums 
utredningar (2012 och 2014). Dessutom finns det icke angivna utredningar 
och underlag av stort värde som inte tas upp och beaktats.

Dessutom finns omfattande fågelinventeringar i Länsstyrelsens regi mel-
lan 2007-2018 i Torslandaviken och vid Arendalsviken och i älvmynnings-
området, som överhuvudtaget inte nämns.

Det saknas även en bedömning och analys av samlade kumulativa effek-
ter av olika påverkansfaktorer av de olika föreslagna utbyggnadsalternativen 
av väg- och järnvägsplanerna. 

Forskningsexpertis har påpekat på behovet av att kartlägga de ekologiska 
marina processerna i Torslandaviken, att förstå och kunna balansera föränd-
ringar av djur- och växtproduktion, vattenutbytet och cirkulationen av närings-
ämnen mellan olika bassänger etc. 

 En bullerutredning ligger till grund för att påvisa vilken bulleralstring 
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som planerad verksamhet skulle generera. Bullerfrågan är av central bety-
delse för om någon verksamhet som medför ökade bullernivåer på fåglarna 
bl a på Hjärtholmsvägen kan bedrivas. 

Referenssår för Torsvikens Natura 2000-område skall vara de förhållan-
den som gällde vid tidpunkten 1 januari 1995 gällande såväl status som på-
verkan. Det medför att tillkommande verksamheters påverkan mellan åren 
1995- 2000 skall läggas till. Hit hör bl a anläggande av Gösta Fraenkels väg på 
gamla Torslanda flygfält med omfattande trafik samt exploateringen av Arendals 
f d varvsområde med industri och logistikverksamhet för att nämna några.

Ett vägledande beslut i Sverige är Högsta domstolens beslut beträffande på-
verkan på ett område som ligger utanför ett Natura 2000-område genom den 
s k Bungedomen. Domstolen refererar till flera avgöranden i EU-domstolen 
och konstaterar att det vetenskapliga underlaget skall vara av sådan kvalité 
att det går att säkerställa att ett område eller arter inte tar skada av den sökta 
verksamheten. 

Felaktig slutsats att en energihamn inte står i konflikt med Natura 2000-om-
rådet I planhandlingen anges att en energihamn kan etableras utan att komma i 
konflikt med Natura 2000-området Torsviken. Anledningen anges vara att en 
energihamn har ett relativt begränsat antal transporter i förhållande till an-
nan hamnverksamhet. Man bortser då från att anläggandet av hamnen kräver 
transporter av material och arbetskraft under uppförandet. Detta förhållan-
de gäller även för drift och underhåll. Att använda Hjärtholmsvägen för dessa 
transporter kommer att leda till ökade bullernivåer och annan störning.  Ser man 
till förutsättningarna på längre sikt att anlägga en bro innefattande järnväg till 
Risholmen framstår även detta alternativ som högst tveksamt då en bro skulle 
ligga mycket nära Natura 2000-områdets gräns i Arendalsviken. 

Av utställningshandlingen framgår att syftet med planen är: ”Ett övergripan-
de syfte med planen är att en långsiktigt lämplig utbyggnad av hamnen med 
tillhörande infrastruktur inte ska försvåras genom att kortsiktiga åtgärder som 
förhindrar detta genomförs i hamnområdet. Det finns inga nya uppgifter i före-
liggande remissunderlag som beskriver behovet av en ny energihamn. 

 För att en fördjupad översiktsplan skall initieras bör det finnas en intressent 
som har något föreliggande behov för att motivera en planläggning. Göteborgs 
hamn har inte under den förra remissomgången år 2015 kunnat motivera något 
behov av en ny energihamn. Inte heller denna gång finns någon analys av ett fö-
restående behov av en ny energihamn vare sig i närtid eller på längre sikt.   

Kommentar Torslandavikens Naturreservat och GOF
I yttrandet framförs att frågan om att inrätta ett naturreservat är central i över-
siktsplanen och att denna inte kan antas förrän kommunen beslutat om att upp-
rätta ett naturreservat till skydd för Natura 2000- områdena.

Det finns ingen sådan koppling mellan översiktsplanen och ett eventuellt bil-
dande av naturreservat, vare sig juridiskt eller moraliskt. Huvudsyftet med denna 
kommunala fördjupade översiktsplan är ytterst att säkra möjligheterna till ut-
byggnad av en hamn på Risholmen med tillhörande infrastruktur utan att skada 
Torsvikens natur- och friluftsvärden. En uppgift för planeringen har därför varit 
att avgränsa områden lämpliga för natur- och friluftsliv med syfte att underlätta 
och ge underlag för kommunen att senare när planen är antagen påbörja arbetet 
med att bilda naturreservat. 
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Under den tid som planeringen pågått, vilket är mer än 10 år, har en mängd 
undersökningar och underlag presenterats som bl a beskriver fågellivet och den 
påverkan och de konflikter som kan uppstå när industriverksamheter i ett områ-
de av riksintresse för hamn och industri ska samsas med fågellivet inom Natura 
2000- områden. Dessa undersökningar finns listade och hänvisade till i samråds-
handlingen, men har inte medtagits i utställningshandlingen eftersom de låg till 
grund för utvärderingen och valet av den infrastrukturlösning som presentera-
des i utställningshandlingen. De hade därmed spelat ut sin roll för det fortsatta 
arbetet.

Samrådshandlingen byggde på ett reellt hamnutbyggnadsprojekt som GHAB 
vid detta tillfälle sökte tillstånd för. Inför utställningen var förutsättningarna an-
norlunda. Det hamnprojekt som är utgångspunkten i planens utställningshand-
ling är förändrat i storlek, tid för genomförandet samt inriktning sedan  GHAB 
arbetade med tillståndsansökan. Det finns ingen tidplan för utbyggnaden och 
inget projekt att utgå ifrån vid beräkningar av den direkta påverkan på vatten-
miljö och Natura 2000- områdets fågelarter som en hamnanläggning kan ge 
upphov till. En översiktsplan har en annan nivå på redovisning än en detaljplan 
eller en tillståndsansökan enligt MB varför också miljökonsekvensbeskrivningen 
har en annan detaljnivå än dessa. Eftersom det inte finns något reellt projekt att 
utgå ifrån kan heller inte avvägningen mellan olika intressen göras fullt ut.

I yttrandet betonas att forskningsexpertis har påpekat behovet av att kartläg-
ga de ekologiska marina processerna i Torslandaviken för att öka förståelsen av 
de processer som pågår inom Natura 2000- området. Detta är ingen fråga för 
översiktsplanen. Det är Länsstyrelsen som enligt bevarandeplanen har ansva-
ret för Natura 2000- området. 2014 påbörjades ett kontrollprogram vars 
resultat avsågs att ligga till grund för framtida åtgärder i Natura 2000- om-
rådet. Programmet skulle vara avslutat 2019, men inget resultat har redovi-
sats ännu.  

I yttrandet framförs vidare att det i planhandlingarna anges att en energihamn 
kan etableras utan att komma i konflikt med Natura 2000- området Torsviken. 
Detta är fel. I stället framhålls att det utvärderade och valda infrastrukturalterna-
tivet med en bro över Arendalsviken är det vägalternativ där risken bedöms som 
minst för påverkan eller skada på Natura 2000- området. I planförslagets rekom-
mendationer står också att ”Tillstånd enligt MB 7 kap 28 a§ (Särskilt skyddade 
områden) kan komma att krävas för projektet om åtgärderna på ett betydande 
sätt påverkar miljön i Natura 2000- området”. Det står till och med att projektet 
kan komma att kräva regeringens tillstånd om det visar sig att det finns risk för 
skada på Natura 2000- området. 

Övriga synpunkter handlar till övervägande delen om behovet av energihamn. 
Dessa synpunkter är inte relevanta för översiktsplanen och kommenteras inte. 
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Naturskyddsföreningen i Göteborg
Naturskyddsföreningen framhåller att området Västra Arendal och Torsviken 
har flera naturvärden som sedan tidigare anses vara av så pass stor vikt att skydda 
att områdena har blivit ett antal Natura 2000- områden. Det uttrycks i Göte-
borgs Stads nya miljö- och klimatprogram, de nationella miljömålen och till och 
med i översiktsplanens syfte att dessa områden ska säkerställas. Idag har antalet 
av de skyddade fågelarterna redan minskat, troligen på grund av antropogena 
aktiviteter i närområdet.

Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att planens utbyggnad strider mot 
Göteborgs Stads miljömål och översiktsplanens mål. Detta för att projektet vill 
bygga ut inom och nära Natura 2000-områden, vid strandkanter, och utöka an-
vändningen av farliga ämnen för industrier som inte avspeglar ett hållbart sam-
hälle. För djur och människor innebär alla alternativ barriärer som är ogenom-
trängliga för alla landlevande djur och riskerar att påverka det viktiga fågellivet.

Processen med den fördjupade översiktsplanen har varit lång och den är nu 
ute på utställning. Naturskyddsföreningen i Göteborg vill göra största möjliga 
skillnad i nuvarande skede för att minimera påverkan på naturen i området. Där-
för föreslår vi att staden tar ett alternativ som gör minst ingrepp på de befintliga 
Natura 2000-områden samt genomströmningen av vatten till sagda områden. 
Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är alternativet som går via Aren-
dals industriområde med bro över till Risholmen det alternativet som gör minst 
påverkan. Vi anser att alternativ (A2) för väg och alternativ (E3) för järnväg 
uppfyller MKB:ns slutsats bäst. Dock är det väsentligt att bron och banken ska-
pas utifrån ett miljövänligt perspektiv, där den säkerställer genomströmning av 
vattentillförseln till Natura 2000-områdena. Vi efterfrågar också att arbetet med 
att skapa ett nytt naturreservat vid Torsviken påskyndas, där samtliga Natura 
2000-områden och omgivande värdefulla natur- och havsmiljöer ingår, så att 
ett långsiktigt naturskydd säkerställs och att friluftslivet i området underlättas.

Kommentar Naturskyddsföreningen
Se synpunkter till Föreningen Torslandavikens Naturreservat och Göte-
borgs Ornitologiska Förening (GOF) 

Torslanda Golfklubb
Torslanda Golfklubb har invändningar mot att biltrafiken till Grefabs båthamn, 
Torslanda Lagun idag går genom föreningens övningsområde, strax intill klubb-
huset. Detta innebär stora risker för olyckor då många som skall till båtham-
nen kör för fort. Föreningen har ca 1700 medlemmar varav ca är 300 juniorer 
från 6 år och uppåt, som spelar och tränar golf. Föreningen anordnar också fri-
luftsdagar med prova-på-golf för alla femteklassare i stadsdelen på försomma-
ren samt driver sommargolfskola för barn och ungdomar. Vid sådana tillfällen 
finns många  barn i rörelse runt övningsområdet. För att minimera risken för 
olyckor med barn inblandade önskar föreningen få bort biltrafiken till Lagunen. 
Det har skett olyckor mellan bil och golfare men lyckligtvis utan personskador 
än så länge. 

Föreningen föreslår att trafiken till Torslanda Lagun sker med avfart vid 
Syrhålamotet över Hamneviksvägen, Hjärtholmsvägen hela vägen ut mot det 
nyanlagda vadehavet och mot båthamnen på den föreslagna ”reservvägen” till 
båthamnen. Föreningen anser att det inte bör vara förknippat med några stör-
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re kostnader att iordningställa denna väg. Hösten 2018 gjordes ett grävarbete 
på den befintliga vägen vid vårt klubbhus. Man hade då provisorisk infart från 
Hjärtholmsvägen till båthamnen, enligt den föreslagna sträckningen. Förening-
en anser också att förslaget innebär en minskad biltrafik genom Torslanda, något 
som är önskvärt speciellt sommartid.

Kommentar Torslanda golfklubb
De av golfklubben föreslagna tillfartsvägarna Hamneviksvägen och Hjärt-
holmsvägen är båda enskilda vägar avsedda för industrin och hamnverk-
samheterna i området och de är inte avsedda för allmän trafik. Den före-
slagna vägen på vadehavets södra vall är avsedd för Räddningstjänsten som 
reservväg till hamnen.

Önskemålet kan inte tillgodoses i översiktsplanen 
 
Torslanda Golfklubb
Torslanda Golfklubb har i ett särskilt yttrande lämnat ett förslag till att göra de-
lar av det område som i planen föreslås som natur och för friluftsliv till golfbana. 
I området för golfbana ingår också enligt förslaget breddade vallar runt vadehav-
et, området öster om Hjärtholmsvägen mot Hästholmskanalen och norra delen 
av Risholmen där delar av Preems anläggningar för oljehantering är belägna. 

På detta sätt får man en bana som harmonierar med miljön i övrigt, och 
som skapar en möjlighet att beskåda fågellivet i och omkring vadehavet anser 
förslagsställaren. Stigar/gångvägar vävs in för att välkomna annan rekreation i 
området som promenader, fågelskådning, löpning etc. Tack vare banan kom-
mer området att skötas och underhållas och därmed bli mer välkomnande anser 
Golfklubben.

Vidare framhålls att den föreslagna banan inte påverkar någon annan verk-
samhet som idag bedrivs i området. 

Ledningar ska enligt förslaget skyddas av en jordvall som blir en ingående 
del i banan. En cykelväg med tillhörande bro mellan Flatholmen och Arendal 
anläggs för att stimulera cykelpendling från bostadsområden väster om Sörred/
Syrhåla in mot Göteborg.

Kommentar Torslanda Golfklubb
Att anlägga en golfbana inom ett industriområde som innehåller många farliga 
verksamheter är mycket olämpligt. Det stämmer inte att den föreslagna banan 
inte skulle påverka någon annan verksamhet i området. Förslaget som visas om-
fattar såväl områdena öster om Hjärtholmsvägen med rörledningar som område 
på Risholmen som är avsatt som hamn. I översiktsplanen poängteras vikten av 
att hålla områden dit allmänheten har tillträde åtskilda från hamnens och indu-
strins områden, vilket inte blir fallet med det redovisade förslaget. Hjärtholms-
vägen är en viktig serviceväg för underhåll av rörledningar och fungerar dessut-
om som tillfartsväg till Torshamnen. I planen föreslås friluftsaktiviteter endast få 
ske väster om Hjärtholmsvägen och den vall som är byggd som bullerskydd för 
Natura 2000- området Karholmsdammen. 

Med det presenterade förslaget som redovisar ett enda dominerande intresse 
i området-golf- är det svårt att se hur några andra intressen - varken de primära 
industri- och hamnintressena eller övriga friluftsintressen förutom golf skulle 
kunna fungera utan stora konflikter. 
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Synpunkt från boende i Torslanda havsbadskoloni
Synpunktslämnaren äger en av sommarstugorna i Torslanda Havsbadskoloni 
som vetter mot Öster och således ligger närmast det planerande utbyggnadsom-
rådet av Göteborgs hamn. Bullernivån är ofta störande, framför allt när det inte 
blåser mycket eller vinden kommer ifrån öster samt på kvällar och nätter. Förut-
om buller som uppstår vid containerhantering hörs avsevärt buller ifrån lastning 
av stenkross respektive - mest störande - motorerna alternativ stora generatorer 
som verkar vara igång dygnet runt på de fartyg som ligger i Arendalshamnen 
tillhörande DFDS- linjen. Enligt den boende verkar dessa aggregat alltid vara 
påslagna när fartygen ligger i hamn och bullret upplevs som mycket störande, 
trots det avståndet mellan fartygen och kolonin. Det vore mycket önskvärt om 
denna bullerkälla kunde limiteras. 

Kommentar : Synpunkten noteras och lämnas över till GHAB

Synpunkt från boende i Torslanda havsbadskoloni
Synpunktslämnaren är mest bekymrad över ännu mer oväsen från transporter 
och fartyg som kommer att äga rum 24 timmar om dygnet och i så fall förstöra 
den fina idyllen på Skeppstadsholmen, bl a under sommarhalvåret, då man till-
bringar mycket tid där. Med konstant buller från lastbilar samt fartyg som går på 
tomgång men även doften av avgaser som känns av från raffinaderierna och från 
fartygen beroende på hur vinden ligger på skulle det kännas mycket olustigt med 
mer störningar. (Även att betala det höga arrendet till Göteborgs Stad).

Det skulle leda till en försämrad boendekvalitet på denna fina fritidskoloni i 
närheten av Natura 2000-området.

Kommentar : Synpunkten noteras och lämnas över till GHAB

Synpunkt från boende i Torslanda havsbadskoloni
Då utbyggnaden tenderar att öka bullernivån överlag som redan är mycket hög 
och störande från fartygsmotorer som ligger dygnet runt ute på Hjärtholmen 
med motorerna på. Är det ens tillåtet, ska inte fartygen koppla in landström när 
dom ligger vid kaj?

Synpunktslämnaren hör också det malande ljudet från transportfordon i 
Skandiahamnen som kan höras dygnet runt. Det är riktigt störande och bullret 
kommer naturligtvis att öka om kapaciteten i hamnen blir större. Varför drivs 
inte dessa fordon redan idag med el? Vidare finns ett Natura 2000-område bred-
vid som också med all sannolikhet kommer att påverkas. Tidigare har man flyttat 
på modellflygplansklubben för att dom störde fågellivet i området. Vad kan då 
ökat buller och utsläpp göra för detta Natura 2000 område kan man undra.

Kommentar : Synpunkten noteras och lämnas över till GHAB

Synpunkt från boende i Torslanda-Amhult
Flytta Räddningstjänstens övningsområde från Karholmen till berget norr om 
brandstationen. Där bör det vara bättre placerat och använd platsen de lämnar 
till parkeringsplats m m för de som vill komma åt Natura 2000-området.

Kommentar : Synpunkten noteras 
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