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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 Göteborg 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 raffinaderi 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 genomfö-
ra inom de berörda mark- och vattenområdena utan risk för att grundvattensitu-
ationen ändras. St1 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 kompletterigar
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 det planerade 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 detalj 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.
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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.
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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-
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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.  
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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. 
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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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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 
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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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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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Kustområdet och skärgården omfattas av riksintresse enligt 4 kap. miljöbal-
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ras vidare. Även om dessa alternativ inte medför direkta intrång i Natura 
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delse. Med nuvarande underlag kan det inte för något alternativ uteslutas att 
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verkan på ålgräs och dess förhållning till MKN faller ålgräsföre-
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inte klassad pga. inte tillräcklig data. 
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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 
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ningar och infrastruktur. Länsstyrelsen har inte någon annan uppfattning. 
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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 
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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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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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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. 
 
I detta ärende har funktionschef Karin Slättberg beslutat och Roger Lind 
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Lena Niklasson 
från Miljöskyddsavdelningen, Sven Arvidsson från Naturavdelningen, Carin 
Nero och Henrik Zedig från Samhällsavdelningen, samt Teresia Holmberg 
från Vattenavdelningen deltagit. Samrådsyttrandet utgör statens samlade 
uppfattning om planförslaget. 
 
 
 
 
 
Karin Slättberg                                   
                                                                   Roger Lind 
 
 
Detta beslut har signerats elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem. 
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