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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2020-01-22 

Kompletta handlingar:  2020-01-22 

SDN:  Västra Hisingen 

Fastighet: Del av Rödjan 727:4 och del av 

Sannegården 734:9 

Sökande:  Gryaab AB 

Medgivande från fastighetsägarna, Göteborgs hamn AB och Göteborgs stad, 

finns. 

2 Läge 
Området är beläget mellan Ryahamnen och befintligt avloppsreningsverk. I väs-

ter angränsar området till Rya skog, Rya hetvattencentral och Rya kraftvärme-

verk och i öster till St1:s fastighet Färjestaden 20:1. 

 
Berörda områden (gult) i förhållande till Rya Skog, befintligt avloppsreningsverk i norr 

samt till Rya hetvattencentral och Rya kraftvärmeverk i väster. 
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3 Sammanfattning av ansökan 
Åtgärder som föreslås är uppförande av ett nytt avloppsreningsverk med ett yt-

behov på ca 5 hektar på fastigheten Rödjan 727:4. Största delen av ytan kom-

mer att upptas av bassänger. Till detta kommer en utökning av Gryaabs anlägg-

ningar vid befintligt avloppsreningsverk på Sannegården 734:9 norr om Fågel-

rovägen med bl.a. en pumpstation. Anläggningarna på de båda fastigheterna 

kommer att kopplas samman med en 12 meter bred och fem meter hög kulvert 

under Fågelrovägen. 

Anläggningarna söder om vägen kan komma att uppföras etappvis med början i 

söder. 

Byggandet av bassängerna innebär att stor del av befintligt höjdparti behöver 

sprängas bort och jämnas av. Längst i söder planeras för en större processbygg-

nad. Trots att delar av berget närmast vattnet kommer att sparas kommer an-

läggningen att få stor visuell påverkan på landskapsbilden. 

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund 

Begäran bedöms lämplig att genomföra. Planeringen överensstämmer med 

översiktsplanens inriktning. Läget är mycket förmånligt ur teknisk synvinkel 

med tillgång till nästan 100 % av allt spillvatten som genereras inom Gryaabs 

upptagningsområde samt med möjlighet till samordningsvinster med befintligt 

avloppsreningsverk. 

Dock behöver anläggningens gestaltning och utformning utredas vidare då an-

läggningens placering och volymer kan få stor visuell påverkan på upplevelsen 

av älvmynningen och inloppet till Göteborg, Då även ett nytt kraftvärmeverk 

planeras i anslutning till det planerade avloppsreningsverket och befintligt kraft-

värmeverk finns risken att de tekniska anläggningarna kommer att dominera in-

trycket av området både från älven och den södra älvstranden. 

Tillsammans kommer dessa förändringar även att få stor påverkan på kulturmil-

jön i området och samt på miljön kring Nya Varvet, vilken är av riksintresse för 

kulturmiljövården. Exploateringen ligger även i anslutning till naturreservatet 

Rya skog och kommer att påverka en av reservatets spridningskorridorer mot 

vattnet. 
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4.1.2 Avsikt med planläggning 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt avloppsre-

ningsverk i anslutning till befintligt avloppsreningsverk vid Rya Skog. 

Fullt utbyggd planeras anläggningen bestå av tre större bassängområden som 

sträcker sig söder ut från Fågelrovägen. Längst i söder planeras en processbygg-

nad och vid infarten från Fågelrovägen en byggnad för kemikaliemottagning. 

Den nya anläggningen ska knytas samman med befintligt avloppsreningsverk 

genom en 12 meter bred och fem meter hög kulvert under Fågelrovägen. 

Då byggandet av bassängerna innebär att stor del av befintligt bergsparti behö-

ver sprängas bort och jämnas av måste hänsyn tas till befintliga bergrum samt 

korsande tunnlar tillhörande andra verksamheter. 

Det finns även en intressekonflikt mellan upplevelsevärden i inloppet till Göte-

borg och stadens behov av ökad kapacitet för att rena avloppsvatten. Framför 

allt påverkas upplevelsen av Älvsborgsbron och dess formmässiga koppling till 

de böljande bergspartierna vid brons norra fäste när delar av bergets naturliga 

former försvinner. 

Vidare behöver det utredas hur ett plangenomförande påverkar natur- och kul-

turmiljön i område, detta med tanke på det närliggande naturreservatet Rya skog 

och kulturmiljön vid Rya Nabbe. 

Baserat på områdets läge och tidigare verksamheter på platsen görs bedöm-

ningen att följande utredningar behöver tas fram i samband med planarbetet: 

• Bullerutredning 

• Dagvatten- och skyfallsutredning 

• Markmiljöundersökning 

• Geoteknisk- och bergteknisk utredning  

• Riskutredning map befintlig riskfylld verksamhet  

• Naturvärdesinventering 

• Platsbedömning av luftkvaliteten 

Befintligt kulturmiljöunderlag, Rya Nabbe – Kulturmiljöunderlag för detaljpla-

ner, från 2016 bedöms kunna användas även i detta ärende. 

Eventuellt behöver en riskutredning tas fram utifrån närhet till befintlig riskfylld 

verksamhet.  

  



 

Förprövningsrapport gällande planbesked för avloppsreningsverk vid Ryahamnen inom 
stadsdelen Rödjan 

7 (24) 

Dnr 0163/20  

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-04-07 

5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut 

5.1.1 Riksintressen 

Området berör två riksintresseområden, dels ligger det inom område av riksin-

tresse för sjöfart och hamn enligt 3 kap. 8 § miljöbalken och dels inom området 

högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 

Vidare kommer Nya Varvet, som är riksintresseområde för kulturmiljövården, 

att påverkas upplevelsemässigt av förändringarna. 

5.1.2 Översiktsplan och strategier 

Kommunens översiktsplan anger användningen befintligt verksamhetsområde 

för aktuellt område. Inriktningen för det större området anges som storindustri, 

hamn och logistik. 

För det intilliggande naturreservatet Rya skog anges befintligt grön- och rekre-

ationsområde. Rya skog utgör även ett allmänt intresse för friluftsliv. 

I fördjupningen av översiktsplanen för ytterhamnsområdet från 2006 görs be-

dömningen att oljeverksamheterna, möjligen med undantag av gashanteringen 

vid Rya Nabbe, kommer att lämna Ryahamnen till ca år 2020 och istället kon-

centreras till Skarvikshamnen. 

5.1.3 Detaljplaner 

För området finns fem gällande detaljplaner, se karta nedan. 
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Karta visande gällande detaljplaner. Berört område är markerat med röd linje. 

II-2763 anger område som endast får användas för förvaring, rening och distri-

bution av oljor inom berörda delar. I huvudsak får endast bergrum anordnas me-

dan byggnader bara tillåts inom två mindre ytor. 

Även II-3051 och II-3618 anger område som endast får användas för förvaring, 

rening och distribution av oljor. På de ytor som ligger längs Fågelrovägens 

västra sida anges byggnadsförbud medan övriga ytor på vägens östra sida anger 

byggnader eller bergrum. 

II-4702 anger hamn med oljehantering samt att marken inte får bebyggas. 

II-4837 anger reningsverk samt natur. De ytor där användningen är reningsverk 

utgör en byggnadsfri zon mot naturmarken. 

Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. 
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5.2 Stadsmiljö 

Området söder om Fågelrovägen har tidigare använts för lagring och hantering 

av oljor. De synliga spåren av oljehanteringen utgörs av rester av ett antal be-

tongplattor där det tidigare stått cisterner. I övrigt utgörs marken av skogsmark 

med inslag av berg i dagen. Under mark finns bergrum och tunnlar där vissa 

tunnlar fortfarande används. 

Norr om Fågelrovägen består området av naturmark, även här mestadels skogs-

mark med inslag av berg i dagen. 

 
Flygfoto med fastighetsgränser 

Området omges av tekniska anläggning och kvarvarande anläggningar för lag-

ring och hantering av oljor. I norr ligger Ryaverket och i väster Rya hetvatten-

central och Rya kraftvärmeverk. I öster finns anläggningar för oljehantering 

såsom cisterner med tillhörande rörledningar och körytor. 
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Det landskaps- och stadsrum som omger Göta älv och dess utlopp i havet har 

analyserats i planeringsunderlaget Visuell landskapsanalys kring Göta älv, Gö-

teborgs stad, Stadsbyggnadskontoret, mars 2013. I rapporten placeras Ryaham-

nen i den så kallade älvmynningen som utgör området mellan Nya Älvsborgs 

fästning och Älvsborgsbron. Den norra älvstranden präglas av plan utfyllnads-

mark vilket ger ett flackt och öppet landskapsrum med berg som skymtar i bak-

grunden. Området i norr karakteriseras av hamn och industriverksamhet vars 

bebyggelse är komplex med stora ytor mellan enheterna. På norra sidan av älv-

rummet pekar rapporten ut landmärken som Nya Älvsborgs fästning, Skandia-

hamnens containerkranar och Ryaverkets skorstenar. Älvsborgsbron pekas ut 

både som landmärke och visuell entré till staden. Norra stranden bedöms som 

tålig för etablering av nya landmärken med undantag för landmärken som kan 

komma att påverka Nya Älvsborgs fästning och Älvsborgsbron negativt. 

Befintliga anläggningar upplevs dock inte så dominerande i landskapet då de 

ligger relativt lågt jämfört med omgivande bergspartier. Ett nytt avloppsrenings-

verk kommer att bli betydligt mer framträdande då i sort sett hela det bergsparti 

som tar upp volymen av befintligt kraftvärmeverk kommer att ersättas av av-

loppsreningsverket. Då det även planeras för ytterligare ett kraftvärmeverk i Ry-

ahamnen kommer de tekniska anläggningarna att dominera intrycket av Rya-

hamnen och Älvsborgsbrons norra fäste på ett helt annat sätt än idag. De nya 

anläggningarna riskerar att bryta naturlandskapets mjukt rundade siluett och ta 

bort fokus från Älvsborgsbrons smäckra bågform och inloppet till staden. An-

läggningarnas utformning, inpassning i landskapet samt förhållande till Älvs-

borgsbron bör därför studeras noggrant i det kommande planarbetet. 

Vad gäller övriga samband så ingår området i det större inhägnade verksamhets-

området för Göteborgs hamn varför området redan idag utgör en barriär mellan 

områdena i norr och vattnet. Detta förhållande kommer inte att ändras i och med 

byggandet av avloppsreningsverket. 

 

 
Vy mot Ryahamnen i dag. Längst vänster i bild finns ackumulatortanken som är under 

uppförande.  
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Vy mot Ryahamnen med nytt kraftvärmeverk och nytt avloppsreningsverk 

 

Vy mot Ryahamnen. Den ljusgrå volymen utgörs av det föreslagna kraftvärmeverket och 

den mörkgrå volymen utgörs av en processbyggnad tillhörande avloppsreningsverket.  

 

Vy från Röda Sten 
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5.3 Sociala aspekter 

5.3.1 Social komplexitetsnivå 

Den sociala komplexitetsnivån bedöms preliminärt till komplexitetsnivå 2 på 

grund av närheten till Rya skog samt avsaknaden av god kollektivtrafik, framför 

allt till och från västra Hisingen, samt dålig koppling till gång- och cykelvägnä-

tet. 

5.3.2 Sammanhållen stad 

I de medborgardialoger som ligger till grund för stadsdelsnämndens lokala ut-

vecklingsprogram LUP (antaget 7 februari 2019) önskades mer tillgänglighet 

till områdena kring älven. 

Hela planområdet ligger inom ett idag inhägnat industriområde vilket gör att det 

inte är tillgängligt för allmänheten. Området är redan idag ianspråktaget för 

energiproduktion. Ytterligare etablering förstärker den visuella barriäreffekten 

mellan Rya skog och Göta Älv. 

5.4 Trafik och parkering 

Planområdet ligger inom ett redan etablerat industriområde med för ändamålet 

väl utbyggd infrastruktur. Närmaste busshållplats, Ivarsbergsmotet, ligger i 

strax norr om planområdet. Anslutning till cykelvägnätet finns även det vid 

Ivarsbergsmotet. 

Parkering för anställda löses i anslutning till verksamheten. 

5.5 Teknisk försörjning och mark 
I den lokaliseringsstudie som tagits fram av Gryaab konstateras att det, baserat 

på befintligt avloppsledningsnät, finns tre möjliga lägen för ett nytt avloppsre-

ningsverk om det ska kunna avlasta det befintliga Ryaverket. Dessa är Marie-

holm, Röda Sten och det nu aktuella läget. Vid Marieholm finns tillgång till ca 

25 % av allt avloppsvatten som produceras inom Gryaabs upptagningsområde, 

vid Röda sten ca 60 % och vid befintligt reningsverk 100 %. Ytterligare nackde-

lar med de två första lokaliseringarna är bl.a. att ett reningsverk vid Marieholm 

kräver en ny överföringsledning för det renade vattnet ut till Göta älvs mynning 

och att området vid Röda sten är mer känsligt för störningar jämfört med en pla-

cering vid befintligt reningsverk. En placering vid befintligt reningsverk skulle 

även ge samordningsfördelar för utnyttjande av personal och kringutrustning 

som t.ex. laboratorium. 

Som nämnts ovan ligger planområdet inom ett redan etablerat industriområde. 

Dock kan delar av den yta som tas i anspråk betraktas som naturmark även om 

det tidigare funnits ett antal cisterner inom området.  
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Då det finns ett antal bergrum och tunnlar under jord måste arbeten som t.ex. 

sprängning, spontning, pålning och borrning utföras på ett sådant sätt att de 

tunnlar och bergrum som ska bevaras inte skadas. 

Göteborg Energi AB påpekar även att elnätet behöver byggas ut samt att det 

finns en mängd ledningar och tekniska anläggningar, både inom och i anslut-

ning till området, som en exploatering måste ta hänsyn till och samordnas med.  

Vad gäller VA anser Kretslopp och vatten att kapaciteten i det allmänna led-

ningsnätet samt tillgången till sprinklat vatten måste utredas. Vid ett 100-års-

regn kommer vatten att bli stående på olika platser inom området. Dock förut-

sätter etableringen av avloppsreningsverket att terrängen modelleras om kraftigt 

varför dagvattenfrågan får hanteras i det kommande planarbetet. Dagvatten ska 

fördröjas och renas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens samt Miljö-

förvaltningens krav. Då marken till största delen består av berg saknas dock för-

utsättningarna för infiltration av dagvatten i större omfattning. 

5.6 Miljö- och hälsoaspekter 

5.6.1 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt föranleda betydande miljöpåverkan. En strategisk 

miljöbedömning kan därför komma att krävas. Ställningstagande till om en mil-

jöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. miljöbal-

ken. 

Tidigare cisterner inom området gör att marken behöver undersökas med avse-

ende på föroreningar. 

5.6.2 Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men 

det bedöms preliminärt inte vara ett problem. 

En platsbedömning av luftkvaliteten kommer att behöva utföras som en del av 

planarbetet. 

5.6.3 Natur och kulturmiljö 

Området ligger i omedelbar närhet till Rya skog och fungerar som en sprid-

ningskorridor mellan skogen och vattnet. Då ytterligare ett kraftvärmeverk är 

planerat mellan skogen och vattnet kommer kopplingen mellan Rya skog och 

vattnet att försämras, vilket kan påverka fågellivet.  

Påverkan på kulturmiljön har uppmärksammats vid tidigare etableringar i områ-

det. Som en del i arbetet med detaljplanen för den ackumulatortank som nu är 

under uppförande, togs det fram ett kulturmiljöunderlag, Rya Nabbe – Kultur-

miljöunderlag för detaljplaner. Baserat på underlaget bedöms den planerade 
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placeringen vara olämplig ur kulturmiljösynpunkt då den föreslagna byggnads-

volymen kommer att bli ytterligare ett dominerande inslag i landskapsbilden 

och påverka upplevelsen av den samlade kulturmiljön vid Rya Nabbe negativt. 

Tillsammans kommer de pågående och förslagna förändringarna vid Rya Nabbe 

att få långtgående negativa effekter för upplevelsen av kulturmiljön. Den visu-

ella påverkan kommer att bli särskilt tydligt från farleden från sydost men även 

utblickarna från Lilla Billingen och Nya Varvet inom riksintresseområdet kom-

mer att påverkas negativt. 

5.6.4 Skyfall och höga vattenstånd 

Då planområdet ligger i anslutning till Göta älvs utlopp i Västerhavet ska be-

byggelsen planeras med hänsyn till både höga havsnivåer och höga flöden i äl-

ven. 

Detta är dock faktorer som studerats i ovan nämnda lokaliseringsstudie. 

5.6.5 Trafik- och verksamhetsbuller 

Utrustning som pumpar, fläktar och transportörer liksom transporter till och från 

anläggningen kommer att ge upphov till viss bullerstörning. Då etableringen 

sker inom ett redan etablerat verksamhetsområde med anpassad transportinfra-

struktur bedöms det finnas förutsättningar att klara gällande riktvärden. 

Närmaste bostadsområden är Västra Eriksberg samt Pölsebo småhusområde ca 

600 öster om området. Det finns även ett mindre antal bostäder längs Flemings-

gatan och Karl IX väg ca 350 meter mot öster. Buller från det nya avloppsre-

ningsverket bedöms få mycket liten påverkan på dessa bostäder jämfört med det 

buller som genereras av trafiken på Älvsborgsbron och Hisingsleden. 

5.7 Samband och beroenden 

Som nämnts ovan finns sedan tidigare en ansökan om planbesked för ett nytt 

kraftvärmeverk på den öppna ytan väster om befintligt kraftvärmeverk. Ett ge-

nomförande av den planen och detta planförslag kommer att påverka området 

mellan Rya Skog och vattnet. Dels påverkas det visuella intrycket av inloppet 

till Göteborg och Älvsborgsbrons norra fäste dels påverkas natur- och kultur-

miljön i området. 

Vad gäller naturmiljön är det främst Rya Skogs spridningskorridorer ner mot 

vattnet som påverkas. När dessa påverkas blir det svårare, framför allt för fåglar 

i området, att ta sig mellan skogen och vattnet. När det kommer till kulturmiljön 

kommer ytterligare storskaliga tekniska anläggningar i området att försvåra för-

ståelsen för hur försvaret av Göteborg var uppbyggt och hur försvarsanlägg-

ningarna på båda sidor av älven samverkade. Den nya bebyggelsen kommer 

även att påverka utblickarna från kulturmiljöerna Nya Varvet och Lilla Bil-

lingen negativt. 
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Det finns även mer tekniska samband mellan de två planerna. På östra sidan Få-

gelrovägen, precis norr om aktuell planläggning planeras för en lossningsplats 

för biobränsle till det planerade kraftvärmeverket. Området för lossningsplatsen 

planeras att planläggas som en del av planen för det nya kraftvärmeverket. Plan-

gränserna för de båda planerna bör samordnas. 

Vidare planeras en bandtransportör från lossningsplatsen till ett mellanlager för 

biobränsle vid det planerade kraftvärmeverket. Enligt tidiga skisser kommer de-

lar av transportörens sträckning att löpa genom det planerade avloppsrenings-

verkets område. 

5.8 Genomförande 
Fastigheten Rödjan 727:4 ägs av Göteborgs hamn. Vid ett genomförande kom-

mer delar av fastigheten att behöva styckas av till en ny fastighet. Längs Fågel-

rovägens båda sidor finns ett antal ledningsrätter som kan komma att påverkas 

av den kulvert som planeras mellan planens två delområden. 

Vidare finns det en eller flera tunnlar och bergrum i och under berget där re-

ningsverkets bassänger planeras. Även här finns rättigheter som behöver redas 

ut i förhållande till de planerade anläggningarna. 

5.8.1 Ekonomi för planarbetet 

Planavtal kommer att tecknas med intressenten. 
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6 Avstämning med andra för-
valtningar 
Ärendet har sänts till SDF Västra Hisingen, Göteborg Energi AB, Kretslopp och 

vatten, Kulturförvaltningen m.fl. berörda för eventuellt yttrande. Följande ytt-

randen har inkommit: 

6.1 SDF Västra Hisingen 
Förvaltningen har inga direkta synpunkter på placeringen eftersom området inte 

är tillgängligt för allmänheten. Förvaltningen vill dock understryka att det är av 

yttersta vikt att den närliggande Rya Skog inte påverkas negativt av den utökade 

verksamheten i området. Detsamma gäller allmänhetens möjligheter att ta sig 

till och vistas i Rya skog. 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Behov finns att kunna ta sig till Torslanda/ Arendal med kollektivtrafik direkt 

från Biskopsgården, övriga Hisingen och centrala Göteborg. Företagen, buti-

kerna och kommunens verksamheter har idag svårt att rekrytera personal som 

inte bor i Torslanda eller kör bil på grund av de långa restiderna. Det behövs bra 

kollektivtrafik och cykelvägar inte bara till centrala Göteborg utan även till mål-

punkter inom Torslanda/ Arendal. Detta gäller även verksamheterna i Ryaham-

nen 

Jämställdhet/mångfaldsperspektiv 

Kvinnor cyklar i regel mer än män. Därför är det extra viktigt att beakta trygg-

hetsaspekterna gällande utformning av cykelvägar och cykelparkeringar.  

En utökad kollektivtrafik gynnar fler grupper i samhället, som kvinnor och per-

soner med låg inkomst vilka i större utsträckning använder sig av allmänna 

kommunikationer. Det kan uppmuntra män och de grupper med hög inkomst 

som idag framförallt använder bil att åka kollektivt. Att enkelt kunna ta sig fram 

självständigt är särskilt viktigt för de äldre. 

Dialog 

Möjligheter att lämna synpunkter och delta i dialoger bör ges även för dem som 

inte är sakägare. Till exempel de som utnyttjar Rya skog som rekreationsom-

råde. 

Social komplexitetsnivå 

Förvaltningen bedömer att planen har social komplexitetsnivå 2 på grund av 

närheten till Rya skog och avsaknad av god kollektivtrafik samt gång- och cy-

kelvägar. 
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6.2 Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

GENAB har en mängd driftsatta anläggningar, framförallt i Fågelrovägen, som 

kan komma att påverkas av föreslagen exploatering. Därtill måste elnätet bygg-

gas ut för att försörja den nya anläggningen. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Fjärrvärmedistribution 

Utöver synliga ovanjordledningar finns ledningar i mark och dessutom led-

ningar i befintliga tunnlar. Tunnlar, vilka av sökande redan är identifierade. 

För Göteborg Energis del är det viktigt att all befintlig teknisk infrastruktur be-

aktas och att planerad byggnation anpassa i störst möjliga mån efter befintlig-

heterna. 

Fjärrvärmeproduktion 

Göteborg Energi driver tre anläggningar för produktion av fjärrvärme i direkt 

anslutning till nuvarande avloppsreningsverk. Dessa är Rya kraftvärmeverk, 

Rya hetvattencentral och Rya värmepumpar. Därtill är en ackumulatortank för 

fjärrvärme under uppförande. I direkt anslutning ligger även den för närvarande 

konserverade biogasanläggningen Gobigas. 

Den föreslagna nya fjärrvärmeanläggningen i Rya är placerad väster om den 

planerade utökningen av avloppsreningsverket.  Bränsleförsörjning är planerad 

direkt öster om det utökade avloppsreningsverket. Däremellan sker bränsle-

transport via en upphöjd transportör längs Fogelrovägen och passerar över 

Gryaabs utökade verksamhet. De fastigheter som tas i anspråk vid genomfö-

rande ägs av Göteborg Energi, Göteborgs hamn, Gryaab samt Fastighetskon-

toret.  

Mot bakgrund av att Göteborg Energis påtänkta anläggning involverar många 

fastighetsägare och angränsar till flera olika verksamheter sker samverkan med 

berörda. Göteborg Energi, Göteborgs hamn och Gryaab har ett samverkansfo-

rum för att samplanera respektive parts intressen inom Ryaområdet. 

Göteborg Energi vill lyfta att det är viktigt i den fortsatta hanteringen att sam-

planera om markutnyttjande, transporter, säkerhet, ackumulerad omgivningspå-

verkan med mera för att möjliggöra respektive parts intressen. Det av Gryaabs 

presenterade förslaget är förenligt med Göteborg Energis behov givet att 

nämnda påverkansområden kan lösas. 

Göteborg Energi GasnätAB (GEGAB) 

GEGAB har en driftsatt gasledning i Fågelrovägen till Rya hetvattencentral, det 

finns även en driftsatt gasledning till Rya kraftvärmeverk. 
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6.3 Göteborgs hamn AB 

Göteborgs Hamn AB (GHAB), Göteborg Energi och Gryaab har intresse av att 

utveckla sina respektive verksamheter i Ryahamnen i Göteborg och har därför 

etablerat ett gemensamt forum för att hantera, visa hänsyn till och samordna ut-

vecklingsfrågor inom Ryahamnen. Bland annat har frågan om utbyggnad av 

Gryaabs verksamhet behandlats i nämnda forum. 

Ovanstående parter är överens om att verka för att ett avloppsreningsverk ska 

kunna uppföras inom Ryahamnen i enlighet med vad som framgår i ansökan om 

planbesked. Justering på placering av anläggningen kan komma att behöva gö-

ras för att hänsyn kan behöva tas till GHAB:s och Göteborg Energis utveckl-

ingsplaner i området. Gryaab är medveten om detta.  

GHAB vill dock göra följande medskick: 

• GHAB ser med tanke på ovanstående inga hinder för en utveckling av 

området enligt ansökan.  

• Viktigt att utreda i kommande planarbete är påverkan på befintliga 

verksamheter och samordning av nya verksamheter kopplat till risker 

och teknisk försörjning. 

6.4 Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret ser inga hinder för en utveckling av området i enlighet med 

ansökan. 

6.5 Trafikkontoret 

Trafikkontoret har inga synpunkter att framföra i detta skede. 

6.6 Miljöförvaltningen 
Naturmiljö 

Miljöförvaltningen har inget underlag om naturvärdena i området. I närheten av 

tänkt planområde finns dock Rya skog med höga naturvärden. Miljöförvalt-

ningen anser att en översiktlig naturvårdsbedömning ska tas fram om planarbete 

startas. Detta för att avgöra vilka naturvärden som finns på platsen och vad som 

bör sparas eller kompenseras vid eventuell exploatering. 

Markmiljö 

Området ingår i det som kallas Energihamnen (tidigare Oljehamnen), där läns-

styrelsen har tillsyn på de flesta anläggningar och även tillsyn på förorenad 

mark och saneringar. Undersökningar och saneringar kan därför ha utförts utan 

att miljöförvaltningen har kännedom om dem. 

Vi kan dock säga att om markundersökningar inte har utförts behöver det göras, 

eftersom det finns risk för markföroreningar på grund av tidigare verksamhet. 
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Framför allt finns det risk för föroreningar inom Rödjan 727:4. Inom detta del-

område har det tidigare funnits ett antal stora cisterner. 

Dagvatten 

Vi förutsätter att dagvattenhanteringen kommer prövas som en del av den miljö-

farliga verksamheten i tillståndsprövningen. En dagvattenutredning behöver 

dock göras för att visa att planen är lämplig.  

Luftmiljö 

En platsbedömning enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen ska tas 

fram i samarbete med miljöförvaltningen. 

Ljudmiljö och övriga eventuella störningar 

Vi förutsätter att eventuella tillkommande störningar, till följd av den utökade 

verksamheten i planförslaget, kommer omhändertas i tillståndsprövningen. 

6.7 Kretslopp och vatten 
Figur 1 visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-års-

regn. Vid ett 100-årsregn bedöms vatten bli stående fläckvis över hela planom-

rådet. Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av 

stående vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vattnet leds 

bort och fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara 

möjlig under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten 

blir stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 

100-års regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen 

för befintlig bebyggelse i samband med skyfall. 
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Dagvatten 

Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen 

hårdgjord yta kommer öka. Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrin-

ning och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt 

Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav. 

Ledningsutbyggnad 

Planområdet är ej försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Allmän VA-ledningsut-

byggnad bedöms till 400 m. Kapaciteten på alla befintliga ledningar behöver ut-

redas i ett senare skede. Genomförs planen behöver Kretslopp och vatten dessu-

tom se över ledningskapaciteten med avseende på ett eventuellt behov av 

sprinklat vatten. 

Berganläggning 

Planområdet ligger i närheten av berganläggning. Arbeten som riskerar att på-

verka berganläggningen till exempel sprängning, spontning, pålning och borr-

ning ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess in-

stallationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer ska utföras. 

Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i planeringsskedet, minst 6 månader 

innan arbetet ska utföras. Se också Kretslopp och vattens anvisningar för arbe-

ten under mark. 
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Avfall 

Planbeskedsansökan har inte granskats ur ett avfallsperspektiv. Avfallsfrågan 

kommer att granskas i nästa skede om positivt planbesked ges. Vid eventuella 

frågor gällande avfall innan dess kan kontakt tas med handläggaren för det här 

yttrandet som vidarebefordrar frågorna till en avfallshandläggare. 

6.8 Park- och naturförvaltningen 

Förvaltningen ser att alternativ A eller B eventuellt skulle kunna vara möjliga, 

men fortsatta utredningar behöver göras. 

Förvaltningen vill att alternativ A, att köpa till yta av Statoil, ska undersökas in-

nan man bestämmer sig för vilket alternativ som är lämpligast. Alternativ A, 

tillsammans med Statoils tomt kommer till större delen hamna på redan be-

byggd mark, vilket är en fördel, jämfört med att ta mer grönyta i anspråk i om-

rådet. 

Detta för att om till stor del redan bebyggd mark används, så kan de få ytor som 

har vegetation i området sparas. All vegetation runt Rya skog som är kvar, är av 

vikt för skogens värden. Ju mer isolerad skogen blir, desto svårare blir det att 

upprätthålla den rika naturmiljö som staden bestämt sig för att skydda. Rya skog 

är en unik skogsmiljö, och är Göteborgs äldsta naturreservat från 1928. Här 

finns mycket höga naturvärden knutet till gammal ekskog, med många olika 

skyddade och hotade arter. 

Senare i processen ska också naturvärdesinventering göras av de områden som 

kommer påverkas. 

Förvaltningen vill utöver ovanstående framföra följande synpunkter på försla-

get: 

• En av de bakomliggande orsakerna till att Ryaverket behöver utvidgas 

är att vatten som inte är spillvatten når avloppsledningsnätet. En viktig 

fråga för hela staden att arbeta med är att separera dagvatten ifrån spill-

vatten, på alla platser där det är möjligt. Både för att fördröja vatten, 

ökad rening och för att öppna dagvattenlösningar kan ge en större biolo-

gisk mångfald, samtidigt som det är viktigt ur kapacitetssynpunkt för 

Ryaverket. 

• Rya skog har inte bara mycket höga naturvärden utan också värden för 

rekreation och friluftsliv, inte minst för de som arbetar i närheten. En 

utveckling av området skulle kunna vara att knyta samman Rya skog 

med Rya Nabbes kulturmiljö och få ett sammanhängande natur- och 

kulturhistorisk målpunkt. 

6.9 Kulturförvaltningen 
Aktuellt område berör ett oexploaterat höjdparti i Ryahamnen vilken angränsar 

till det i plan kulturmiljöskyddade Rya Nabbe vilken är skyddad fornlämning 

enligt KML samt Sveriges äldsta naturreservat Rya skog. Området står i snabb 
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förändring och kulturförvaltningen har tidigare svarat på en rad planbesked i 

närområdet vilka samtliga resulterat i en försvagad kulturmiljö. Aktuell ansökan 

om planbesked av Gryaab AB avser en utbyggnad av avloppsreningskapaciteten 

i anslutning till Ryaverken. Aktuellt förslag innebär att en höjd öster om Rya 

Nabbe helt tas i anspråk för föreslagen utbyggnad. Höjden är en viktig del för 

att förstå den sammantagna historiska miljön i området. Kulturförvaltningen har 

inte tidigare svarat i detta specifika ärendet. 

Aktuella planer i närområdet: 

• Ackumulatortank: ”Detaljplan för ackumulatortank i Ryahamnen” (BN 

dnr 1022/15, KN dnr 2004/15, 2016-11-21). Förvaltningen avstyrkte då 

placeringen av ackumulatortanken utifrån dess stora negativa påverkan 

på kulturmiljön och förordade att en alternativ placering utreddes. 

Inför det samrådet tog Göteborgs stadsmuseum fram ett underlag på 

uppdrag av Stadsbyggnadskontoret; Rya Nabbe - Kulturmiljöunderlag 

inför detaljplaner i Ryahamnen (Kulturmiljörapport 2016:9). Där besk-

rivs kulturmiljön ingående. I underlaget förs även ett resonemang angå-

ende kulturmiljöns påverkan och konsekvenser av storskaliga tillägg. 

Kulturförvaltningens yttrande vilar på det underlaget. 

• Bioeldat kraftvärmeverk: ”Samråd angående planbesked för bioeldat 

kraftvärmeverk i Ryahamnen i Göteborg”. (BN dnr 322/19, KN dnr 

0833/19, 2020-01-31). Förvaltningen avstyrkte då placeringen av kraft-

värmeverket utifrån dess stora negativa påverkan på kulturmiljön. 

• Utbyggnad och ombyggnad av Ryahamnen: ”Samråd angående ändrad 

verksamhet i Energihamnen och nybyggnad av Kaj 568 vid Ryahamnen 

i Göteborg” (KN dnr 1237/19, 2020-01-31). Förvaltningen avstyrkte 

planbeskedet med hänsyn till kommande kumulativa effekter av anlägg-

ningen på landsidan vilka kommer att påverka negativt på de beskrivna 

höga kultur- och naturvärdena. 

Historisk bakgrund 

Aktuellt område ligger i anslutning till Rya skog och Rya Nabbe. I Rya skogs 

södra del finns en välbevarad mäktig försvarsvall från 1650-talet vilken hör 

ihop med befästningslämningarna på Rya Nabbe. Rya Nabbe har varit en viktig 

del av fästningsstaden Göteborgs försvar fram till modern tid och tillsammans 

med Billingen på södra sidan av älven bildat ett viktigt vattenlås. Försvarsläm-

ningarna på Rya Nabbe och i Rya skog är mycket välbevarade och är skyddade 

både enligt Kulturmiljölagen (KML) och i detaljplan.  

Förvaltningens yttrande 

Kulturförvaltningen förordar negativt planbesked med hänsyn till direkta och 

tillkommande kumulativa effekter av anläggningen på landsidan vilka kommer 

att ge negativ påverkan på de höga kultur- och naturvärdena i området. Ingen 

kulturmiljö kommer dock att påverkas direkt av arbetsföretaget. 

Enligt ovan nämnt kulturmiljöunderlag framgår det tydligt att området i direkt 

anslutning till aktuellt område för ansökan om planbesked innehåller mycket 
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höga kulturhistoriska värden. Kulturmiljön berättar om fästningsstaden Göte-

borg och försvaret av älvmynningen. Det finns skäl att beskriva Rya Nabbe till-

sammans Lilla Billingen söder om älven som en del av riksintresset för kultur-

miljövården där de tillsammans med Göteborgs innerstad, Nya Varvet och 

Älvsborgs fästning är ett uttryck för fästningsstaden Göteborg [Riksintresse O 

2, 3, och 4].  

I det tidigare kulturmiljöunderlaget framgår det tydligt att aktuell placering av 

avloppsanläggningen är olämplig då den ytterligare försvårar upplevelsen och 

förståelsen av försvarslämningarna på Rya Nabbe och i Rya skog. Den före-

slagna byggnadsvolymen kommer att bli ett starkt nytt dominerande inslag i 

landskapsbilden och påverka upplevelsen av den samlade kulturmiljön vid Rya 

Nabbe mycket negativt. Detta blir särskilt tydligt från farleden från sydost men 

även utblickarna från Lilla Billingen och Nya Varvet kommer att påverkas 

starkt negativt.  

Kulturförvaltningen anser att man starkt bör överväga en alternativ placering av 

avloppsanläggningen. Det i Gryaabs rapport föreslagna Läge A är exempelvis 

en acceptabel placering för denna verksamhet utifrån ett kulturmiljöperspektiv 

(se Gryaab Rapport 2016:6). Idag till synes oanvända ytor norr om Oljevägen 

bör även utredas som möjliga alternativ.  

Ett omtag för Rya Nabbe och Rya skog 

Rya skog är Göteborgs och Bohus läns första naturreservat, inrättat 1928. Som 

sådant, samt som förstärkande och förklarande miljö till försvarsanläggningen 

Rya Nabbe har skogen kulturhistoriska värden utöver de uppenbara naturvärden 

den besitter. Rya skog är idag en unik rest av den kustnära ädellövskog som do-

minerade denna del av Hisingen fram till för ca 100 år sedan. Skogen är idag 

hårt trängd av industrier på alla sidor och de senaste decenniernas exploate-

ringar och förändringar i skogens närmiljö har skett med minimalt av hänsyn till 

skogens natur- och rekreationsvärden. Nu krävs ett omtag i planeringen i områ-

det.  

Förstärkande åtgärder bör göras för att öka tillgängligheten till Rya Nabbe för 

allmänheten. Kopplingen mellan försvarsvallen i Rya skog och Rya Nabbe bör 

tydliggöras. Kulturförvaltningen anser att en övergång mellan Rya skog och 

Rya Nabbe bör uppföras i linje med kulturmiljöunderlaget. Detta skulle även ge 

denna del av Hisingen ökad tillgång till vattnet på en plats med fina utsikts-

punkter över älven och fastlandssidan. Detta kan med fördel samordnas med 

den andra pågående detaljplaner i området.  

Sammanfattning av kulturförvaltningens yttrande samt förslag på positiv stads-

utveckling: 

• Då den planerade utökade avloppsverksamheten har en mycket starkt 

negativ inverkan på kulturmiljön i området förordar Kulturförvalt-

ningen negativt planbesked. Den alternativa placeringen Läge A är den 

bästa placeringen ur ett långsiktigt hållbart perspektiv och kulturmiljö-

perspektiv. 
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• Gryaab AB bör beakta ytor norr om Oljevägen som möjliga alternativ. 

Ytor som idag står till synes oanvända. 

• Det bör skapas en möjlighet att ta sig från Rya skog till Rya Nabbe och 

göra denna plats tillgänglig för allmänheten. Detta tidigare föreslagits 

av kulturförvaltningen 

• Det bör även utredas hur en koppling mellan Rya skog och Färjenäspar-

ken kan se ut. Detta hade på ett grundläggande sätt stärkt rekreations-

värdena och upplevelsevärdena på denna del av Hisingen. 


