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Utställning av fördjupad översiktsplan för 
Västra Arendal och Torsviken  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta ställa ut översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Västra Arendal och Torsviken 

inom stadsdelarna Arendal, Syrhåla och Torslanda.  

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

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

om att genomföra utställning kring denna handling. 

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

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

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

vägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. 

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

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

kvensbedöma ett stort antal väg- och järnvägsalternativ.  

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

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

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

Risholmen ska i ett första skede nyttjas för energihamn.  

Under arbetet med utställningshandlingen har en fråga från kommunen till Göteborgs 

Hamn AB ställts om det går att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendalsham-

nen. Frågan som utreds i den fördjupade översiktsplanen är om det bland annat ur risk-

synpunkt är lämpligt att kombinera persontrafik med lastning och lossning av energipro-

dukter i samma hamnbassäng. Framtagen riskutredning slår fast att om rimliga och erfor-

derliga restriktioner kan fastställas för att minska riskerna, kan kombinationen vara möj-

lig.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Arbetet med fördjupningen av översikts-

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

fördjupningen av översiktsplanen har tagits fram av Göteborgs Hamn AB.  

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

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

vet ska ”Hamnen utgöra det självklara godsnavet för sjötransporter i Skandinavien och 
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därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göte-

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

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

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

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

ing. 

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

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

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

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

bedöms inte i denna översiktsplan.  

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

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

den mark där förändringar föreslås i planen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fördjupning av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken hade i samrådet fokus 

på de olika infrastrukturalternativens påverkan och eventuella skador på Natura 2000 - 
området genom bullerstörningar på fåglarna och fysiska ingrepp i dammarnas strandkan-

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

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

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

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

av fysiska intrång och trafikbuller undvikas.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verkning av giftiga ämnen har förhindrats av dessa åtgärder. 

Bedömning ur social dimension 
Området för fördjupning av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken FÖP ka-

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

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

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

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

allmänheten dvs både för vuxna och barn som inte har sin dagliga verksamhet i området.    
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Ytterhamnsområdet är ett av få områden i staden som är avsett för hamn och industri med 

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

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

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

anläggningar som försvårar och förhindrar för verksamheterna att utvecklas bör inte 

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

fällen vilket är av både samhällsekonomisk och social betydelse. 

Naturområdet Torsviken är välbeläget i förhållande till omgivande bostadsområden och 

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

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

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

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

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

boende och av de personer som arbetar i Arendal. 

 

Bilagor 

Handlingar 

1. Förslag till utställningshandling av översiktsplan för Göteborg – fördjupad för 

Västra Arendal och Torsviken 

2. Samrådsredogörelse  

Utredningar 

3. Bullerutredning 

3 Bullerutredning - kartor 

4 Riskutredning ny hamn Risholmen 

5 Kulturmiljöutredning Nya Älvsborg 

6 Marinarkeologisk utredning 

7 Utredning om vattenomsättning Torsviken 
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Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Göteborg – fördju-

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

om att genomföra utställning kring denna handling. 

  

Beskrivning av ärendet 

Förslag till fördjupning av översiktsplanen 

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

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

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

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

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

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

ningsområde var att det inte kunde fastställas hur Risholmen skulle transportförsörjas 

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

västra Arendal skulle påverkas.  

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

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

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

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

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

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

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

för utredningen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bygglagens regler genomfördes parallellt. Tidplanen för tillståndsansökan styrdes av de 

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

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

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

med tillståndsansökan och fördjupad översiktsplan avstannade därefter. Under hösten 

2018 återupptogs arbetet med en utställningshandling för den fördjupade översiktsplanen. 

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

stämmelser samt geografiska bestämmelser enligt Miljöbalken. Översiktsplanen anger 

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

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

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

tas av flera detaljplaner medan naturområdet Torsviken inte är detaljplanerat. 

Förslaget till fördjupning av översiktsplanen överensstämmer med Översiktsplan för Gö-

teborg, antagen 2009.  

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 5 (7) 

   

   

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2014-12-16 att genomföra samråd om översiktsplan för Gö-

teborg – fördjupad för Västra Arendal och Torsviken. Samrådstiden var 2015-02-11 – 

2015-04-07. Förslaget till fördjupningen av översiktsplanen var under samrådstiden till-

gänglig på kommunens webbplats samt var utställd på Stadsbyggnadskontoret, Köpman-

gatan 20 och på kulturhuset Vingen, Amhults Torg 7. Ett samrådsmöte hölls 2015-03-12.  

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad mars 2020.  

Samråden för FÖP:en och tillståndsansökan ledde till nya utgångspunkter och klargöran-

den för FÖP:en. Bland annat ansåg Länsstyrelsen att Göteborg Hamn AB inte kunnat mo-

tivera behovet av en så stor utbyggnad av Risholmenhamnen, som beskrivits i ansökan 

(och i FÖP:en). Inte heller användningssättet var tydligt klarlagt i FÖP:en. Efter samrådet 

har Göteborgs Hamn AB reviderat hamnanspråken vad gäller innehåll, omfattning och 

tidplan. Istället för den stora hamnanläggning som presenterades i ansökan om tillstånd, 

har anspråken ändrats till en mindre hamn med användningssättet ”Energihamn för fly-

tande energiprodukter”. Transporterna till och från hamnen kommer huvudsakligen att 

ske med fartyg. Tidplanen för genomförandet är inte kopplad till den för VP- massorna, 

utan istället mer knuten till hamnens eget behov av att avyttra muddermassor i regelbun-

det återkommande kampanjer. En bedömning är att den nya energihamnen på Risholmen 

kan stå färdig i sin helhet 2045-2050.   

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

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

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

Risholmen ska i ett första skede nyttjas för energihamn. En energihamn för flytande ener-

giprodukter kräver för sin funktion ingen utbyggd väg eller järnväg, eftersom de flesta 

transporterna in och ut från hamnen sker med fartyg. Förslaget är därför att Hjärtholmsvä-

gen kan användas i befintligt läge. Om ytterligare utbyggnad av Risholmenhamnen ska 

göras efter 2050 eller om hamnen på lång sikt får ett annat användningsområde med stort 

transportbehov, måste andra lösningar för transporterna väljas. Förslaget är att Risholmen 

då ska försörjas med väg och järnväg genom Arendal och på bro till Risholmen från 

Arendal. 

Under arbetet med utställningshandlingen har en fråga från kommunen till Göteborgs 

Hamn AB ställts om det går att anlägga en färjeterminal för persontrafik i Arendalsham-

nen. Kommunen har önskemål om att använda områdena för de befintliga centralt be-

lägna färjeterminalerna för stadsutveckling, i vilken färjeterminaler inte inryms. Frågan 

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

lämpligt att kombinera persontrafik med lastning och lossning av energiprodukter i 

samma hamnbassäng. I framtagen riskutredning om den samlade riskbilden har redovisats 

exempel på vilka krav och restriktioner som behöver genomföras för att en sådan kombi-

nation ska vara lämplig. Utredningen slår fast att om rimliga och erforderliga restriktioner 

kan fastställas för att minska riskerna, kan kombinationen vara möjlig.  

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet samt utifrån 

framtagna utredningar, som utgör underlag till förslag till utställningshandling.  

De största förändringarna i fördjupningen av översiktsplanen efter samråd är:  

- Göteborgs Hamn AB har reviderat hamnanspråken vad gäller innehåll, omfatt-

ning och tidplan, till en mindre hamn med användningssättet ”Energihamn för 

flytande energiprodukter”. En bedömning är att den nya energihamnen på 

Risholmen kan stå färdig i sin helhet 2045-2050.   

- En energihamn för flytande energiprodukter kräver för sin funktion ingen ut-

byggd väg eller järnväg. Förslaget är därför att Hjärtholmsvägen kan användas i 

befintligt läge. 
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- Om ytterligare utbyggnad av Risholmenhamnen ska göras efter 2050 eller om 

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

är förslaget att Risholmenhamnen då ska försörjas med väg och järnväg genom 

Arendal och på bro till Risholmen från Arendal. 

- I utställningshandlingen prövas möjligheten till färjeterminal i Arendal. I framta-

gen riskutredning har redovisats exempel på vilka krav och restriktioner som be-

höver genomföras.  

 

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

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

 Arendal och Torsviken 

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

pad för Västra Arendal och Torsviken 

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

Västra Arendal och Torsviken 

 

Miljöpåverkan 

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

siktsplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning.  

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

komplex planeringssituation med flertalet motstående intressen såsom riksintresse hamn, 

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

situation till följd av befintliga anläggningar och verksamheter i området. Efter samrådet 

har ett antal ställningstaganden gjorts kring den fortsatta inriktningen av fördjupningen av 

översiktsplanen.  

Utställningshandlingen kommer till följd av att hamnens behov och inriktning mot ener-

gihamn 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 hamnutbyggnad efter 2045, som kallas utredningsområde i mar-

kanvändningskartan. 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 energiprodukter i 

en framtida hamnanläggning. Det flexibla användningssättet ställer andra krav på infra-

struktur, 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. 

Som underlag till utställningshandlingen av fördjupningen av översiktsplanen har ett antal 

utredningar tagits fram, bl a en ny bullerutredning, geoteknisk utredning, riskutredning 

samt en kulturmiljöutredning. 

Då hamnen på Risholmen föreslås bli energihamn, som inte kräver väg- och järnvägs-

transporter, kan skador på fågellivet förorsakade av trafikbuller undvikas. Den nya buller-

utredningen visar den totala bullernivån i Natura 2000- området och i kolonistugeområdet 

Skeppstadsholmen. Utredningen redovisar bl a de beräknade ljudnivåerna år 2000, år 

2019 och i en framtid då energihamnen har byggts ut. Resultatet visar en bild av att de 
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samlade ljudnivåerna med en energihamn i stort sett blir de samma som de som gällde år 

2000. Utbyggnaden bör därför kunna ske utan att fåglarna i Natura 2000- området riske-

rar att skadas genom buller.  

Inför utställningen har en ny riskutredning med syftet att belysa den samlade riskbilden 

med energihamn på Risholmen tagits fram. Slutsatserna i riskutredningen visar att de 

största riskerna är förknippade med hanteringen av farliga bränslen samt lastning och 

lossning i energihamnen. I riskutredningen beskrivs också förhållandet mellan en energi-

hamn på Risholmen och andra verksamheter och anläggningar i närområdet. Riskerna för 

att t ex Preem oljeraffinaderi, AGA-gasanläggning, rörledningar-pipelines utefter Hjärt-

holmsvägen, Torsvikens Natura 2000- område och kontorsverksamheter i Arendal, ska 

påverkas eller skadas av verksamheten i energihamnen anses som små och hanterbara. I 
framtagen riskutredning om den samlade riskbilden har även redovisats exempel på vilka 

krav och restriktioner som behöver genomföras för att en färjeterminal skall var möjlig att 

kombinera med en energihamn. 

En kulturmiljöutredning har tagits fram med syftet att beskriva områdets kulturhistoriska 

värden utifrån den stora betydelse som älvmynningen med befästningar har för förståel-

sen av Göteborgs tillkomst och tillväxt som en befästningsstad av nationellt intresse. Ett 

annat syfte var att visa vilka värden som särskilt bör beaktas i planeringen så att den ne-

gativa påverkan på kulturmiljön och särskilt på riksintresset Nya Älvsborg blir så liten 

som möjligt och så att eventuella skador kan minimeras eller helt undvikas.  Även om di-

rekta fysiska ingrepp undviks i de historiska lämningarna kommer en hamnutbyggnad på 

Risholmen att riskera negativ påverkan på den visuella upplevelsen av kulturmiljön och 

därmed också försvåra möjligheten att uppfatta och förstå det historiska sammanhanget. 

Bedömningen är dock att även om Nya Älvsborg kan förlora något av sin betydelse som 

identitetsmarkör för staden Göteborg, kommer hamnverksamheten med kranar och fartyg, 

som också är viktiga delar av stadens identitet, att med den nya tidens landmärken kom-

plettera bilden och förståelsen av Göteborgs framväxt och utveckling från befästningsstad 

till sjöfartsstad. 

En utredning om vattenomsättning vid utbyggnad av hamn vid Risholmen har tagits fram 

för att visa hur en utfyllnad påverkar vattenförhållandena i närområdet och vattenutbytet 

med Natura 2000-området. Slutsatsen är att vattennivåerna i de inre delarna av viken är i 

princip desamma som efter en utbyggnad.  

I övrigt har förslaget till fördjupningen av översiktsplanen kompletterats efter samrådet 

med förtydliganden kring bl a översvämningsrisker, befintliga bergrum, MKN vatten och 

MKN luft. Kontoret bedömer att fördjupningen av översiktsplanen kan ställas ut.  
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