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Sammanfattning
Arendalshamnen har nyttjats för hamnverksamhet, för roro-verksamhet (rullande gods) och kryssning sedan
2000-talets början. Verksamheten har varit sammanhängande med roro-verksamheten i Älvsborgshamnen
via en transportväg mellan hamndelarna. Göteborgs Hamn AB (GHAB) har haft tillstånd för hamnverksamhet
sedan 2009 för Arendalshamnen. Kryssning har bedrivits bland annat på Kajplats 752 som tidigare har ägts
av Volvo Real Estate och senare Platzer Fastigheter. Området för kryssning har nu tagits över av GHAB.
Ytan för hamnverksamheten i Arendal planeras att utökas med runt 8,5 hektar. För att få ett gemensamt
tillstånd för berörda delar av Arendalshamnen söks ett nytt tillstånd för hamnverksamhet på totalt cirka 21
hektar, inklusive ovanstående 8,5 hektar. För att få en harmonisering av villkoren för samtliga terminaler i
Ytterhamnsområdet är GHAB:s utgångspunkt att befintliga villkor i tillståndet för Ytterhamnarna (Skandia,
Älvsborg och Arendal) och tillståndet för Arendal 2, i berörda delar huvudsakligen ska överföras oförändrade
till ett nytt tillstånd. GHAB avser att genomföra åtgärderna för vattenverksamhet mellan 2025–2027. Den
utökade hamnverksamheten är planerad att tas i drift under 2027.
De planerade åtgärderna utgör tillståndspliktig hamnverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den tillståndspliktiga hamnverksamheten omfattar utökad
hamnverksamhet för lastning och lossning av gods-, person- och fordonstransporter. Vattenverksamheten
omfattar om- och utbyggnad av befintliga kajer. Göteborgs Hamns AB:s bedömning är att det är möjligt och
lämpligt med en samlad prövning enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för planerade arbeten.
Då den planerade hamnverksamheten medför miljöfarlig verksamhet och utgör en tillståndspliktig Bverksamhet enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 63.10, ska verksamheten enligt
6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 §
miljöbalken. Detta innebär att samrådsförfarandet kan inledas med ett avgränsningssamråd. Något
undersökningssamråd har därför inte genomförts.
Det kommer inom projektet att genomföras utredningar och undersökningar avseende trafik, bullerpåverkan,
påverkan på marina miljöer, Torsvikens Natura 2000-område, luftkvalitet samt nautiska risker och farligt
gods. I och med att utredningarna är pågående har en översiktlig bedömning av miljöpåverkan gjorts i denna
handling. I anläggningsskedet bedöms främst byggbuller från rivnings- och konstruktionsarbeten uppstå. I
driftskedet bedöms buller uppstå från lastning och lossning av fartyg, hanteringsutrustning samt genom
transporter inom området. Även viss ökad mängd luftföroreningar i form av utsläpp av avgaser från
transporter och godshantering inom området bedöms kunna uppstå. Även viss förhöjd risk för olyckor, bland
annat med godsolja och energiprodukter från planerad verksamhet, bedöms uppstå i driftskedet.
Omgivningspåverkan hänförlig till fartyg som trafikerar hamnen för lastning eller lossning, liksom
förekommande landtransporter till och från Arendalsterminalen, definieras som indirekta miljöeffekter av
hamnverksamheten, över vilka GHAB saknar faktisk och rättslig rådighet.
Denna handling, inklusive bilagor, utgör underlag för det samråd som ska genomföras enligt 6 kap.
miljöbalken för planerade åtgärder och verksamheter.
Synpunkter på samrådsunderlaget och medskick inför framtagandet av ansökan kan lämnas skriftligen
senast den 30 september 2022 via e-post till fredrik.ternstrom@portgot.se eller per post till Göteborgs Hamn
AB, 403 38 Göteborg. Ange ärendenummer GHAB 2022-0283 i e-postens ämnesrad eller på kuvertet. För
ytterligare information och frågor, vänligen kontakta Fredrik Ternström på tfn 031 368 76 79, e-post
fredrik.ternstrom@portgot.se.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

1.1.1

Allmänt om Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri.
Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs hamn. I Göteborgs hamn finns
terminaler för container, roro (rullande gods), bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter.
I Göteborg finns Skandinaviens största containerhamn där cirka 60 procent av Sveriges containerhandel
hanteras. Exporten består mestadels av stål, fordon samt skogsprodukter som papper, pappersmassa och
trävaror. Importen består främst av konsumtionsvaror som kläder, möbler, livsmedel, elektronik med mera.
Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för energiförsörjningen i hela
landet. Depåverksamheten i Energihamnen försörjer hela Västsverige samt stora delar av övriga Sverige
med bensin och diesel.
Göteborgs Hamn AB (GHAB) ägs av Göteborgs Stad. Bolaget ansvarar för att underhålla, utveckla och
marknadsföra hela godsnavet. Själva godshanteringen sköts av specialiserade terminaloperatörer.
Göteborgs hamn, både befintliga terminaler som framtida utvecklingsområden, är utpekade som riksintresse
för kommunikation, sjöfart. EU pekade år 2011 ut 83 europeiska hamnar som ”corehamnar”, dvs
kärnhamnar, i nätverket TEN-T som är ett övergripande europeiskt nät med nio huvudsakliga korridorer med
viktiga nav. Göteborg är en av fem utpekade svenska hamnar. Utpekandet visar att Göteborgs hamn är av
största vikt också i det europeiska perspektivet.
1.1.2

Hamnutvidgning i Arendal

Det är viktigt för GHAB att tillståndet för hamnverksamhet blir densamma som för övriga terminaler i
ytterhamnsområdet eftersom det ger samma förutsättningar för samtliga terminaloperatörer i området.
Nuvarande tillstånd har en flexibilitet som är viktig för Göteborgs hamn för att bland annat kunna utöva sin
roll som stomhamn/corehamn i TEN-T. Göteborgs hamn är en allmän hamn, vilket medför att hamnen ska
vara öppen för samtliga fartyg. Det medför att GHAB i princip saknar rättsliga möjligheter att styra eller
påverka vilka fartyg som anlöper hamnen.
Arendalshamnen har nyttjats för hamnverksamhet, för roro-verksamhet och kryssning sedan 2000-talets
början. Verksamheten har varit sammanhängande med roro-verksamheten i Älvsborgshamnen via en
transportväg mellan hamndelarna. GHAB har haft tillstånd för hamnverksamhet sedan 2009 för
Arendalshamnen. Kryssning har bedrivits bland annat på Kajplats 752 som tidigare har ägts av Volvo Real
Estate och senare Platzer Fastigheter. Området för kryssning har nu tagits över av GHAB.
GHAB ser ett behov av att utöka området för hamnverksamhet i Arendal. Idag finns det funktioner i
Innerhamnarna som bättre passar att vara lokaliserade i Ytterhamnarna. I Ytterhamnarna finns god
elkapacitet och koppling till järnväg som saknas i Innerhamnarna. På sikt ska stadsutveckling ske i
nuvarande hamnområden i Innerhamnarna. För att hamnverksamheten ska kunna lämna de inre delarna av
staden är det viktigt att hamnen får växa i Ytterhamnarna. Åtgärder behöver därför göras i Arendal för att
tillskapa tillräckliga ytor för hamnverksamheten. Befintliga tillstånd behöver ändras för att även inkludera
passagerartrafik samt utöka arealen för hamnverksamhet. Även tillstånd för vattenverksamhet behövs för
om-/nybyggnad av kajer.

1.2

Samrådsunderlagets omfattning och avgränsning

De planerade åtgärderna utgör tillståndspliktig hamnverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den tillståndspliktiga hamnverksamheten omfattar utökad
hamnverksamhet för lastning och lossning av gods-, person- och fordonstransporter. Vattenverksamheten
omfattar om- och utbyggnad av befintliga kajer. Göteborgs Hamns AB:s bedömning är att det är möjligt och
lämpligt med en samlad prövning enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för planerade arbeten.

1.3

Avgränsningssamråd

Den planerade hamnverksamheten medför miljöfarlig verksamhet och utgör en tillståndspliktig B-verksamhet
enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen, verksamhetkod 63.10, och ska enligt 6 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 §
miljöbalken. Detta innebär att samrådsförfarandet kan inledas med ett avgränsningssamråd. Något
undersökningssamråd har därför inte genomförts.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken avseende planerade
åtgärder inom projektet. Underlaget kommer att finnas tillgängligt på Göteborgs Hamn AB:s webbsidor och i
pappersform hos Göteborg Hamn AB:s reception.
Samråd kommer att ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda av åtgärderna samt med övriga myndigheter, Göteborgs kommun och den allmänhet, inklusive
organisationer, som kan antas bli berörda av åtgärderna. Samrådet för den planerade verksamheten
planeras att genomföras den 28 september 2022. Samråd är en process och kommer att ske muntligt,
skriftligt och genom annonsering i tidskrifter.
Synpunkter på samrådsunderlaget och medskick inför framtagandet av ansökan kan lämnas skriftligen
senast den 30 september 2022 via e-post till fredrik.ternstrom@portgot.se eller per post till Göteborgs Hamn
AB, 403 38 Göteborg. Ange ärendenummer GHAB 2022-0283 i e-postens ämnesrad eller på kuvertet.
För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta Fredrik Ternström på tfn 031-368 76 79, e-post
fredrik.ternstrom@portgot.se.
Ett antal ledningsrätter, servitut och gemensamhetsanläggningar bedöms bli berörda av
verksamheten. Fastigheterna i Tabell 1 ingår i området för planerad hamnverksamhet. Dessa
redovisas även i Figur 1.
Tabell 1. Berörda fastigheter för planerad hamnverksamhet.

Fastighetsbeteckning

Ägare

Arendal 764:728

Göteborgs Hamn AB

Arendal 764:717

Göteborgs Hamn AB

Arendal 1:7

Göteborgs Hamn AB

Det kan bli aktuellt att nyttja liten del av fastigheten Arendal 764:720 vid om-/nybyggnation av kaj 752.
Fastigheten ägs av Platzer Fastigheter och rådighetsmedgivande kommer troligen att krävas.
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Figur 1. Berörda fastigheter.

1.4

Administrativa uppgifter

Sökande

Göteborgs Hamn AB, org nr 556008-2553

Kommun

Göteborgs Stad

Län

Västra Götaland

Adress

Göteborgs Hamn AB
Emigrantvägen 2B
414 63 Göteborg

Kontaktperson
Juridiskt ombud

1.5

Göteborgs Hamn AB, Fredrik Ternström
Telefon: 031-368 76 79
E-post: fredrik.ternstrom@portgot.se
Advokat Rikard Setterlid, Advokatfirman Setterlid AB

Lokalisering

Området för de planerade verksamheterna är beläget i Göteborgs yttre hamn, mellan Risholmen och
Älvsborgshamnen. Lokaliseringen för hamnen anses vara prövad och tillåtlig inom tidigare tillstånd.
Projektområdets plats redovisas i Figur 2.
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Figur 2. Översiktskarta. Det aktuella området är markerat i rött.
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2

Beskrivning av verksamheten

2.1

Planerade åtgärder

2.1.1

Hamnverksamhet

Nedanstående beskrivning av hamnverksamheten är ett exempel på ett driftscenario med dimensionerade
exempel. Ytan för hamnverksamheten i Arendal kommer att utökas med runt 8,5 hektar. För att få ett
gemensamt tillstånd för berörda delar av Arendalshamnen söks ett nytt tillstånd för hamnverksamhet på
totalt cirka 21 hektar, inklusive ovanstående 8,5 hektar. Det preliminära området för vattenverksamhet samt
tillstånd för fortsatt och utökad hamnverksamhet redovisas i Figur 3.

Figur 3. Översiktlig karta över preliminärt område för vattenverksamhet samt den fortsatta och utökade hamnverksamheten.
Kajernas numrering redovisas med cirklar.

Inom området för hamnverksamhet kan det bli aktuellt att hantera rullande gods, containers, bilar och
passagerare. Det kommer att finnas gater/portar för både in- och utfart till området samt en större
terminalbyggnad på området. Byggnader är placerad i den västra delen av hamnområdet.
Befintlig ledningsinfrastruktur finns på plats då området idag är en hamnterminal samt industriområde, men
viss komplettering och ombyggnad av ledningsinfrastrukturen kommer att göras.
2.1.2

Om- och utbyggnad av befintlig kaj 750, 751-752

Befintlig verksamhet vid kaj 750, som idag nyttjas av Gothenburg Roro Terminal (GRT), kommer att flyttas till
annat kajläge. Kajplats 750 kommer att förlängas.
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Kryssningstrafiken som idag bedrivs på kajerna 751-752 avvecklas och inget särskilt utpekat ersättningsläge
planeras. Befintliga kajplatserna 751 och 752 kommer att byggas om alternativ rivas ur och nya kajer byggs i
motsvarande läge.
Det kommer att finnas på- och avkörningsramper till fartygen. Vid en av kajplatserna kommer rampen vara i
två nivåer. Fendrar och pollare kommer att finnas för att fartygen ska kunna angöra och avgå säkert från
kajplatserna samt ligga säkert vid lastning och lossning.
I samband med ombyggnationen av kajerna kommer dagvattenhanteringen att ses över.
Vid om-/nybyggnation av kajer kan följande åtgärder i vatten bli aktuella:
• Utrivning av kajer
• Pålning
• Spontning
• Hantering av schaktmassor
Söder om kajplats 750 finns ett mindre område med massor från anläggande av slänter vid
Arendal 2 som kan behöva schaktas upp och hanteras vid anläggande av den förlängda kajen.
Området är runt 500 kvm och volymen runt 600 kbm. Målsättningen är att massorna ur ett
resurshushållningsperspektiv skall kunna nyttiggöras som anläggningsmaterial inom projektet.
2.1.3

Terminal

För att beskriva konsekvenserna av den utökade hamnverksamheten i Arendalshamnen har exempel på ett
driftscenario med dimensionerade exempel tagits fram, vilket behövs för att kunna bedöma konsekvenserna
av den utökade hamnverksamheten. Som dimensionerade fall för den utökade hamnverksamheten kommer
det finnas ytor för uppställning av bilar och lastbilar som ska lastas respektive lossas från fartygen.
Uppställningsytor för trailers och containers kommer att finnas. Dragfordon, så kallade tugmaster, kommer
att nyttjas för att dra ombord respektive hämta trailer och containers på fartyget, se Figur 4.
Terminaltraktorer, så kallade reachstacker, kommer att nyttjas för att hantera containers inom området, se
Figur 5. Det kommer att finnas grindar för in- och utpassage till och från området.
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Figur 4. Exempel på ett dragfordon/tugmaster för lastning och lossning av trailers.

Figur 5. Exempel på en så kallad reachstacker för hantering av container.
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Farligt gods kommer att hanteras kopplat till gällande regler för hantering av den typ av varor och ämnen.
Yta för hantering av eventuellt spill kommer att finnas. Även funktioner för tullverksamhet kommer troligen att
finnas inom området.
I terminalbyggnaden kommer det finnas ytor för passagerare som går av och på fartyget via landgångar.
Även visst lagerutrymme för fartygen, samt garage med verkstad, kommer att finnas för arbetsfordon.
Hamnlayout och kajkonstruktionernas utseende och byggmetoder kommer att utredas vidare och beskrivas
mer i detalj i den tekniska beskrivning som tas fram som en del av ansökan.

2.2

Tidplan
•

Inlämning av tillståndsansökan beräknas ske första kvartalet 2023

•

Tillstånd klart Q3 2024

•

Byggstart för projektet beräknas till 2025

•

Färdigställande och driftstart beräknas ske 2027.
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3

Befintliga förhållanden

Följande avsnitt beskriver nuvarande förhållanden i de områden som kan komma att beröras av
planerade åtgärder.

3.1
3.1.1

Befintlig anläggning
Beskrivning av nuvarande hamnverksamhet Arendal

För närvarande bedrivs hamnverksamhet i Arendalshamnen på kajplatserna 750, 750A och 751, totalt 500 m
kaj, se Figur 6. Uppställning av trailers och bilar sker inom området, i bland även containers. De körs till
området med dragbilar. Trailers och containers lastas och lossas på fartygen med dragfordon/tugmaster.
Bilar körs ombord. Det finns runt 400 uppställningsplatser för trailers och 3 800 längdmeter för biluppställning
i Arendalshamnen. Vid vissa enstaka tillfällen har speciallaster skeppats ut från Arendalshamnen.
Kajplats 752 nyttjas till största delen för kryssning. Inom området finns en mindre terminalbyggnad och runt
20 uppställningsplatser för bussar. Ett normalår anlöper runt 40-50 kryssningsanlöp till kryssningsterminalen
i Arendal.
Miljöpåverkan inom området uppstår från lastning och lossning av fartyg, hanteringsutrustning samt genom
transporter inom området. Även indirekta miljöeffekter av hamnverksamheten så som omgivningspåverkan
uppstår bland annat från fartyg som trafikerar hamnen för lastning eller lossning samt landtransporter till och
från terminalerna, vilka GHAB saknar faktisk och rättslig rådighet över.
Befintlig ledningsinfrastruktur finns på plats då området idag är en hamnterminal samt industriområde.

Figur 6. Kajernas numrering och läge.
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3.1.2

Kaj 750

Kajkonstruktionen för kaj 750 är pålad kaj med betongdäck som överbryggar en sprängstensvall.
Kajen byggdes år 2000 i samband med att de gamla torrdockorna vid nuvarande kaj 751 fylldes
igen. Sedan dess har flera underhållsarbeten och mindre ändringar och kompletteringar av kajen
genomförts. Kajens längd är cirka 230 m lång och kajdäckets överyta ligger på cirka + 2,5 m
(RH2000).
3.1.3

Kaj 751/752

Kajerna 751 och 752 är totalt cirka 410 meter långa. Nuvarande kajdäcks överyta ligger på cirka
+3,5 m (RH2000). Kajerna består av flera olika konstruktioner, byggda vid ett flertal tillfällen med
start på 1960-talet, och med många olika konstruktionslösningar. Flera av konstruktionslösningarna
är ovanliga att använda för just kajer. Kajerna har renoverats i omgångar med olika metoder och
det befintliga skicket på de olika delarna av kajen varierar från allvarligt skadat till gott skick.
3.1.4

Hamnbassäng och inseglingsränna

Befintligt djup i hamnbassängen är 9,6 m och djupet i inseglingsrännan, som är kopplingen mellan
farled och hamnbassäng, är 10,2 m.
Karaktäristiska vattennivåer i Göteborg-Torshamnen redovisas i Tabell 2.
Tabell 2. Karaktäristiska vattennivåer i Göteborg-Torshamnen. (Källa: SMHI, 2017).

HHW

Vattennivå
(RH2000)
+1,53

MHW

+1,07

MW

+0,03

MLW

-0,59

LLW

-1,08

Vattenstånd

3.2
3.2.1

Planförhållanden
Översiktsplan Göteborg

Göteborgs stads gällande översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19.
Översiktsplanen för Göteborg slår fast att Göteborg ska utvecklas till en nära, sammanhållen och
robust stad. I översiktsplanen betonas att den starka industrin i Västsverige med dess många
underleverantörer har medfört att Göteborg utvecklats till ett logistiskt center i Sverige. Göteborgs
hamn är Skandinaviens största hamn och den naturliga platsen för omlastning av fartyg med gods
till Sverige och Östersjöområdet. Betydelsen av Göteborg som logistiknav är starkt befäst.
Arendalshamnen är utpekat som befintligt hamnområde medan området söder om Arendals Allé är
utpekat som ett område som ska omvandlas till hamnområde med rekommendation till
färjeterminal.
3.2.2

Fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet

Göteborgs stad tog 2006 fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för ytterhamnsområdet i Göteborg.
Området omfattar mark- och vattenområden som är belägna mellan Torsviken i väster till
Älvsborgsbron i öster. Syftet med FÖP:en var att tydliggöra och avväga olika intressen i området i
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form av önskade förändringar och bevarande så att FÖP:en kan utgöra underlag för kommande
detaljplaneläggning samt vara vägledande vid prövning av tillståndsärenden.
FÖP:ens strategi är att, med beaktande av bevarandevärdena och säkerhetsaspekterna i området,
långsiktigt utveckla Göteborgs hamn, raffinaderierna, industriverksamheterna och infrastrukturen
mot en hållbar utveckling, på samhällsekonomiska grunder. Hamnytor, infrastruktur med mera ska
anpassas till en ökad godsvolym så att pågående verksamheter kan bedrivas vidare och utvecklas.
I FÖP:en har riksintresset Göteborgs hamn prioriterats framför riksintressena Älvsborgs fästning
och Natura 2000-området vid Torsviken. Målet har dock varit att i enlighet med 2 kap. miljöbalken
visa hänsyn till och beakta bevarandevärdena i så stor utsträckning som möjligt. I FÖP:en föreslås
dels utbyggnad av hamnområdena, dels kringliggande infrastruktur, med målet att öka
godshanteringen i Göteborgs hamn. Sedan antagandet av FÖP:en har vissa av de utpekade
investeringarna genomförts eller är pågående. Planen har upphört att gälla nu när ny översiktsplan
för Göteborg har antagits.
3.2.3

Fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken

Göteborgs Stad har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för områdena västra Arendal och
Torsviken i Göteborgs ytterhamnsområde, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-09.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på
Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och
friluftsvärden. Slutsatserna i FÖP:en ska ligga till grund för fortsatt planering av infrastruktur och
utbyggnad av Risholmen som hamnanläggning samt utgöra underlag för kommande
tillståndsprövningar. Syftet är även att den antagna planen ska fungera som grund för kommunens
fortsatta detaljplanering och andra ställningstaganden om mark- och vattenanvändningen i området
(Göteborgs stad, 2021). Det aktuella projektområdet ligger inom plangränsen för FÖP:en.

Teckenförklaring
Planområde FÖP
Projektområde

Figur 7. Planområdet för fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken. Källa: GOKart
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3.2.4

Stadsplaner/detaljplaner

För det aktuella området finns det två gällande stadsplaner/detaljplaner. För den västra och norra
delen gäller en stadsplan från 1959 för industri- och varvsverksamhet, 1480K-II-2929, se Figur 8.
Denna stadsplan behöver ändras för att kunna tillåta hamnverksamhet och begäran om
planbesked är inlämnad till Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad 2022-06-09.
Detaljplanearbetet avses att starta under 2022. För den södra och östra delen av det aktuella
området finns en detaljplan från 2015 för hamnverksamhet, 1480K-2-5222.

1480K-II-2929

1480K-2-5222

Figur 8. Gällande stads- och detaljplaner. Stadsplaner markerat i gult och detaljplaner markerat i brunt. Aktuellt område
markerat i orange. Källa: GOKart

3.3
3.3.1

Tillstånd för nuvarande hamnverksamhet
Tillstånd Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Arendalshamnen, MPD 2009-06-12

Tillståndet medger hamnverksamhet i Ytterhamnarna (Skandia, Älvsborg och Arendal) således
inom bl.a. Arendalshamnen på kajplatserna 750, 750 A och 751, innefattande totalt 500 m
kajlängd. Det finns även slutliga villkor för buller och elanslutning av fartyg vid kaj. Diarienummer
551-55224-2002. Det har inte gått att finna stöd för att befintlig kaj 751 tidigare har
tillståndsprövats. I det fortsatta utredningsarbetet övervägs behovet av att begära lagligförklaring
av befintliga anläggningar.
I Figur 9 redovisas befintliga tillståndens utbredning. Sammanställning av tillstånd och villkor för
ovanstående tillstånd redovisas i bilaga 2.
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3.3.2

Tillstånd Kajplats 752, MPD 2011-02-17

Tillståndet medger hamnverksamhet vid kaj 752 om högst 60 fartygsanlöp per år. Diarienummer
551-13203-2010. Göteborgs hamn har meddelat tillsynsmyndigheten att man nu har tagit över
tillståndet. Det har inte gått att finna stöd för att befintlig kaj 752 tidigare har tillståndsprövats. I det
fortsatta utredningsarbetet övervägs behovet av att begära lagligförklaring av befintliga
anläggningar.
3.3.3

Tillstånd Arendal 2, MMD 2015-11-24

Tillståndet omfattar i berörd del, rätt att inom Arendalshamnen bygga ut befintlig hamnterminal och
där bedriva hamnverksamhet där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Mål nr M 4523-13. Villkor för hamnverksamheten bygger i detta tillstånd på samma villkor som för
tillståndet för MPD 2009-06-12. Sammanställning av tillstånd och villkor för ovanstående tillstånd
redovisas i bilaga 2. För att få en harmonisering av villkoren för samtliga terminaler i
Ytterhamnsområdet är GHAB:s utgångspunkt att befintliga villkor i tillståndet för Ytterhamnarna
(Skandia, Älvsborg och Arendal) och tillståndet för Arendal 2, i berörda delar huvudsakligen ska
överföras oförändrade till ett nytt tillstånd.

Figur 9. Översiktlig karta över befintliga tillstånd för hamnverksamhet

3.4
3.4.1

Angränsande projekt
Elektrifiering

Omställningen av fordonsflottan är påbörjad. Det påverkar naturligtvis transporter inom
hamnområdet. Nedan är en framtidsspaning vad som kan komma att ske kopplat till utvecklingen
inom en del fordonssektorer.
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2040 kommer troligen lastbilar att vara fossilfria då tillverkningen av lastbilar med fossila bränslen
(förbränningsmotor) kommer att upphöra runt 2030. Lastbilarna kommer att drivas av elmotor med
batteri eller elmotor med bränsleceller och ett mindre batteri. Några enstaka lastbilar kommer att gå
på HVO.
Personbilar med förbränningsmotor kommer troligen att slutat säljas 2035. Det kommer då finnas
krav på att personbilarna ska vara fossilfria. Troligen kommer den största mängden personbilar
vara elbilar redan 2030. Enstaka bilar kommer fortfarande ha förbränningsmotor.
Eldrift av större fartyg studeras. Bland annat tittar Stena Line på möjligheten att bygga en eldriven
färja som förhoppningsvis kan sjösättas mellan 2030-2035.
Krav på elanslutning diskuteras inom EU och troligen blir det krav på elanslutning för fartyg som
ligger vid kaj längre än två timmar från 2035.
För att uppfylla villkor om elanslutning av fartyg vid kaj i berörda tillstånd har en handlingsplan med
aktiviteter upprättats. Nedan redovisas aktiviteter som kan kopplas till Arendalshamnen.
•

Genomföra en uppdaterad utredning av de övergripande förutsättningarna för
elanslutningar i Göteborgs Hamn
En utredning ska enligt tillståndet genomföras vart femte år. Den senaste genomfördes
2021 och rapporterades till tillsynsmyndigheten i mars 2022.

•

Dialog med redare och kunder
Kontakter tas med rederier när tillfälle ges. Varje kontakt redovisas i miljörapporten.
Terminalbolagen lyfter frågan om elanslutning med berörda kunder när tillfälle ges.
Redovisning av detta sker till Göteborgs Hamn AB.

•

Samverkan med andra stora hamnar
Göteborgs Hamn AB har fortsatt samverkan med andra stora hamnar, bland annat via
arbetsgrupp inom WPCAP (World Ports Climate Action Program).

3.4.2

Utbyggnad av Nya Arendal/Arendal 2, etapp 1

Sedan 2017 pågår utbyggnad av Nya Arendal/Arendal 2, etapp 1. Tillstånd för utbyggnad och
hamnverksamhet fastställdes 2015. Under 2024 kommer delar av terminalen att färdigställas.
Vissa delar kommer ingå i området för den fortsatta och utökade hamnverksamheten i Arendal.

3.5

Riksintressen

Göteborgs Hamn är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Arendal ingår i
detta riksintresseområde och redovisas i preciseringen som utvecklingsområde 4 (Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, 2009). Norr om aktuellt område går Hamnbanan som är riksintresse för
kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Riksintressena redovisas i Figur 10.
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Figur 10. Riksintressen enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.

Hela det aktuella området ligger även inom ett område som är av riksintresse med särskilda
geografiska bestämmelser, högexploaterad kust, enligt 4 kap. miljöbalken.
I anslutning till Arendal finns ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Nya ÄlvsborgAspholmen (KO6), enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Natura 2000-området Torsviken, som är av
riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken, ligger cirka 500 meter väster om aktuellt område. För
beskrivningar av dessa områden se kapitel Skyddade områden nedan.

3.6
3.6.1

Skyddade områden
Natura 2000

Ett viktigt område för fågellivet i Göteborgs skärgård, dock inte i direkt anslutning till planerade
åtgärder, är Torslandaviken med Natura 2000-området Torsviken (SE0520055). Området har SPAstatus (Special Protection Area) och är ett utpekat IBA-område (Important Bird Area). Området
ligger cirka 500 meter västerut från aktuellt område. Bevarandemålet för Natura 2000-området är
att värna om Torsvikens naturmiljö och de utpekade arterna i fågeldirektivets bilaga 1 sångsvan,
salskrake och brushane samt arterna i fågeldirektivets bilaga 2 bergand, knipa och vigg.
Torsvikens vatten ska vara rent och ha ett rikt biologiskt liv som erbjuder föda för de utpekade
arterna och övriga fåglar (Länsstyrelsen, 2016).
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Figur 11. Natura 2000-område Torsviken (SE0520055).

3.7

Natur- och kulturmiljö

Vattenområdet kring Arendal är Rivö fjord nord (WA83017720) som är utpekad ytvattenförekomst.
Kustvattenområdet omfattas därmed av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken.
Vattenområdet är modifierat i och med de fysiska förändringar som Göteborgs Hamn med farled
har gett upphov till. Strandskyddet är upphävt kring verksamhetsområdet.
Det finns mycket marinbiologisk information om området från närliggande projekt. En
litteraturstudie kopplat till marinbiologi genomförs inom projektet. I hamnbassängen finns inga
identifierade värden såsom ålgräsängar, musselbankar och makroalger. I vattenområdet i
anslutning till Arendal finns bland annat musselbankar, ålgräsängar och makroalger.
Landmiljön inom det aktuella projektområdet är exploaterad och består i huvudsak av hårdgjorda
ytor och byggnader.
Sydöst om Arendal ligger Nya Älvsborgs fästning. Fästningen är belägen på Kyrkogårdsholmen i
Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborgs hamn och är ett utpekat riksintresse för
kulturmiljövård (Nya Älvsborg - Aspholmen, KO 6) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Fästningen
anlades 1653 som en del i Göteborgs försvar och är idag ett uttryck för stormaktstidens
befästningskonst och expansiva politik. Till riksintresset hör även de närbelägna Aspholmarna med
begravningsplats på Stora Aspholmen. Det preliminära området för tillstånd för fortsatt och utökad
hamnverksamhet ligger delvis inom riksintressets utbredningsområde, se Figur 12.
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Figur 12. Riksintresse för kulturmiljövård Nya Älvsborg - Aspholmen (KO 6).

I anslutning till verksamhetsområdet finns två registrerade lämningar av typen rösen med lämningsnummer
L1960:1629 och L1960:2178. Sedan 60/70-talet och framåt har området genomgått en stor omställning med
sprängningsarbeten och utfyllnader för att göra plats åt hamnverksamhet. Enligt Riksantikvarieämbetets
inventeringsbok från inventering 1965 är båda rösena borttagna vid undersökning 1957 respektive 1963.
Även en registrerad lämning av typen fästning/skans återfinns inom området. Den är enligt inventeringsbok
undersökt och borttagen.

3.8

Rekreation och friluftsliv

Torslandaviken, även kallad Torsviken, är ett naturområde känt för sin fågelrikedom, se även ”3.5.1 Natura
2000”. Området utgör en viktig plats för fåglar att rasta och övervintra och är mycket populärt för
fågelskådning. Det finns flera fågeltorn i området. Men området är också av betydelse som
rekreationsområde för närboende på västra Hisingen och det finns bland annat anlagda promenadstigar i
området. Det löper bland annat en 6,5 km markerad naturstig runt vattnet. Runt slingan finns
informationsskyltar som berättar om platsen och på vägen finns både utsiktsplatser, fågeltorn, gömslen och
rastplatser. Underlaget är omväxlande och består både av gräs, berg, grus, lera och asfalt (Göteborgs stad,
2022a).

3.9

Boendemiljö

På södra sidan om älvmynningen finns bostadsområden i Långedrag, till exempel Hinsholmen,
Käringberget och Toredammen. Totalt bor där cirka 2 000 personer. Avståndet från det aktuella
området till bostadsområdena på södra sidan älvmynningen är cirka 2,6 km.
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Öster om Arendal ligger det bostadsbebyggelse som utgörs av fritidshus och kolonistugor på
Skeppstadsholmen (Torslanda havsbadskoloni).

3.10

Miljökvalitetsnormer

3.10.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en
vattenförekomst. I databasen VattenInformationsSystem Sverige (VISS), finns information om
landets alla vattenförekomster. För vattenförekomsterna finns MKN som anger den ekologiska och
kemiska status som respektive vattenförekomst ska uppnå. All data och aktuella klassificeringar
framgår av VISS. Planerade åtgärder bedöms direkt eller indirekt beröra vattenförekomsten Rivö
Fjord nord (WA83017720) som omfattas av MKN för havsmiljön, se Figur 13. Ekologisk och kemisk
status samt miljökvalitetsnormer för Rivö fjord redovisas i Tabell 3.

Figur 13. Vattenförekomst Rivö fjord nord (WA83017720).
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Tabell 3. Statusklassning och miljökvalitetsnormer för vattenförekomst.

RIVÖ FJORD NORD
Ekologisk status

Måttlig

Växtplankton

Måttlig

Makroalger och gömfröiga
växter
Bottenfauna

Saknas

Syrgasförhållanden

Hög

Ljusförhållanden

Måttlig

Näringsämnen

Måttlig

Särskilda förorenade ämnen

Måttlig

Konnektivitet

Dålig

Hydrografiska villkor

Dålig

Morfologiska tillstånd

Dålig

Kemisk status

Ej god

MKN ekologisk status

Måttlig status 2039

MKN kemisk status

God status 2027

Ej klassad

Orsaken till att god ekologisk eller kemisk status inte uppnås i Rivö Fjord nord är huvudsakligen
relaterad till övergödning och miljögifter. Hamnens konstruktion orsakar sämre än god ekologisk
status genom fysisk (hydromorfologisk) påverkan. Det är enligt VISS inte möjligt att nå god status i
vattenförekomsten med bibehållen funktion för hamnanläggningen. Miljökvalitetsnormen för Rivö
Fjord nord är måttlig ekologisk status 2039 och god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2022).
3.10.2 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Göta älv från mynningen och uppströms utgör fiskvatten och omfattas av MKN för fisk- och
musselvatten. Målet med normerna är att bevara eller förbättra kvaliteten i strömmande eller
stillastående sötvatten där fisk lever, eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas
eller elimineras. Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att fisk- och musselvattenförordningen
upphävs (HaV, 2016).
3.10.3 Miljökvalitetsnormer för luft
I luftkvalitetsförordningen återfinns MKN för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda
människors hälsa och miljön och finns för ett antal luftföroreningar bland annat kvävedioxid (NO 2),
partiklar (PM10), kolmonoxid, bensen och svaveldioxid. Utöver de tvingande reglerna runt MKN har
Riksdagen beslutat om miljömål, preciseringar och etappmål för luftkvalitet. Kväveoxider bildas vid
förbränning och har negativa effekter på såväl människors hälsa som miljön. PM10 beskriver
inandningsbara partiklar med diameter mindre än 10 mikrometer. PM10 uppkommer främst från
slitage mellan vägtrafik och vägbana (Göteborgs stad, 2021)
I Tabell 4 finns en sammanställning över MKN och miljömål som bedöms kunna påverkas av de
planerade åtgärderna.
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Tabell 4. Miljökvalitetsnormer och miljömål för NO2 och PM10.
Ämne

NO2

Medelvärdestid

MKN [µg/m3]

Miljömål [µg/m3]

1 år

40

20

1 dygn

60

-

1 timme

90

60

1 år

40

15

1 dygn

50

30

PM10
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4

Förutsedd miljöpåverkan

Följande bedömning av förutsedd miljöpåverkan som redovisas nedan är översiktlig då det
fortfarande återstår utredningsarbeten inom projektet. Ytterligare miljöpåverkan kan komma att
identifieras i kommande skede av tillståndsprocessen. Exempelvis kommer påverkan på
marinbiologin och Torsvikens Natura 2000-område att utredas framöver. De försiktighetsåtgärder
som Göteborgs Hamn AB föreslår för att minimera den förväntade miljöpåverkan kommer att
redovisas i MKB:n.
I bilaga 1 redovisas föreslagen innehållsförteckning för MKB:n.

4.1

Anläggningsskedet

Anläggningsskedet förväntas ge upphov till följande miljöpåverkan och omgivningspåverkan:
•

Buller bedöms uppstå vid rivningsarbeten av bland annat kajer och byggnader inom
området.

•

Buller bedöms uppstå vid pålning, spontning samt anläggande av nya kajer och nya
byggnader inom området.

•

Buller från fordonstransporter till och från området.

•

Viss grumling kan komma att uppstå vid arbeten i vatten.

•

Omhändertagande av förorenat material kan komma att bli aktuellt.

4.2

Drift

Driftskedet förväntas ge upphov till följande risker för miljöpåverkan och omgivningspåverkan:
•

Buller från lastning och lossning av fartyg, hanteringsutrustning och transporter inom
området.

•

Luftföroreningar i form av utsläpp av avgaser från transporter och godshantering inom
området.

•

Ny lösning för dagvattenhantering med oljeavskiljare bedöms bidra till mindre utsläpp av
olja till närliggande vattenområde.

•

Risker i form av olyckor, bland annat med gods, olja och de energiprodukter som hanteras
inom planerad verksamhet. Genom skyddsåtgärder i form av kontinuerligt underhåll på
fordonen samt att dagvattenavledning sker via oljeavskiljare bedöms halterna av
oljeprodukter som går ut med dagvattnet bli låga.

•

Påverkan på musselbankar och ålgräsängar bedöms i begränsad utsträckning påverkas av
den något mer frekventa grumlingspåverkan från fartyg.

•

Omgivningspåverkan kopplad till fartyg som trafikerar hamnen för lastning eller lossning,
liksom förekommande landtransporter till och från Arendalsterminalen, definieras som
indirekta miljöeffekter av hamnverksamheten, över vilka GHAB saknar faktisk och rättslig
rådighet. Genom den planerade utökade hamnverksamheten kan dock omflyttning av
hamnverksamhet från Innerhamnarna ske, bl.a. i fråga om dagens färjetrafik. Detta leder i
sin tur till bättre luftkvalitet och lägre bullernivåer i centrala Göteborg.
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5

Fortsatt arbete

5.1

Planerade och påbörjade utredningar

Utöver det underlagsmaterial som finns tillgängligt sedan tidigare kommer det inom projektet att
genomföras följande kompletterande utredningar och undersökningar:
•

Trafikutredning

•

Bullerutredning

•

Påverkan på Natura 2000-område

•

Marinbiologi

•

Luftkvalitet

•

Riskutredning

•

VA-utredning

Några av utredningarna är redan påbörjade. Nedan görs en kort redovisning av omfattning och
fokus för respektive undersökning.
5.1.1

Trafikutredning

Trafikutredningen är en del av tillståndsansökan och består av tre delar: layout inom det nya
hamnområdet, påverkan på den omkringliggande gatunätet samt option på ytterligare utredning
beroende på hur det statliga vägnätet påverkas.
Del 1 – Layout av det nya hamnområdet:
I denna del ämnas att utreda befintlig framtagen layout och besvara frågor huruvida den är optimalt
utformad. Förbättringsförslag ska meddelas och utredas för slutlig utformning.
Del 2 – Påverkan på omkringliggande gatustruktur:
I och med att verksamheter i Innerhamnarna flyttas till Arendal så kommer den tillkommande
trafiken att påverka kapaciteten på det befintliga gatunätet. Denna del syftar till att redogöra för
denna påverkan samt påvisa vilka åtgärder som krävs för att respektive väghållare ska godkänna
planerna.
Del 3 (option):
Om det i del 2 framkommer att det krävs större åtgärder för att uppnå önskad kapacitet på
vägnätet hanteras och utreds det i denna del.
5.1.2

Bullerutredning

En bullerutredning för området kommer att utföras. Utredningen kommer att göras utifrån ny
trafiksituation i driftskedet. En jämförelse görs mot dagens trafiksituation. Buller i byggskede
bedöms klara kraven för byggbuller. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser ska
följas inom projektet.
5.1.3

Påverkan på Natura 2000-område

En analys av hur buller från ansökt verksamhet påverkar fåglar i närliggande Natura 2000-område
Torsviken utförs inom uppdraget. En kartläggning av fågelförekomster inklusive skyddsklassade
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arter görs. En inventering på plats bedöms ej behövas då området är välinventerat av lokala
ornitologer och myndigheter. Utredningen kan göras efter att underlag från trafikutredningen är
färdigställd. En konsekvensbedömning av ansökt verksamhet görs slutligen.
Följande underlag anses relevanta för utredningen:
• Uppgifter från Artportalen inklusive skyddsklassade arter
• Utvecklingen i Torsviken 2007 – 2018 - Sammanställning av uppföljningsdata,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
• Ny bullerutredning
5.1.4

Marinbiologi

Det finns mycket marinbiologisk information om området från närliggande projekt. Utifrån detta har
det gjorts en litteraturstudie/sammanställning av redan genomförda undersökningar/inventeringar
undersökningar av den marina miljön inom området. Informationen används för att göra eventuella
kompletterande fältarbeten. Utredningen omfattade musselbankar, ålgräsängar, makroalger samt
fisk och bottenfauna.
Påverkan från vattenverksamheten på befintliga värden i anslutning till hamnbassängen utreds i
det vidare arbetet. Påverkan bedöms eventuellt kunna uppstå av grumling från rivningsarbeten
samt grundläggning och nybyggnation av kajer.
5.1.5

Luftkvalitet

Ett första steg för att bedöma eventuell påverkan på luftkvalitet från verksamheten görs genom att
utnyttja Göteborgs stads luftkvalitetsdata, som är öppen information. Göteborgs stad gör årligen
mätningar av luftkvaliteten för PM10 (partiklar) och kväveoxider (NOx) (Göteborgs stad, 2022b). Då
datan kan innehålla osäkerheter behöver den kvalitetssäkras genom dialog med Göteborgs stad
och sedan utvärderas. Denna värdering görs för att bedöma om befintligt underlag är tillräckligt
säker för att kunna bygga upp en sannolikhetsbedömning för påverkan i det framtida driftskedet för
utökade hamnverksamheten i Arendal. Luftföroreningar från planerad verksamhet bedöms härröra
från utsläpp av avgaser från transporter och godshantering inom området.
Sannolikhetsbedömningen utgår från befintlig hamnverksamhet idag och jämför den med den
utökade hamnverksamheten.
5.1.6

Riskutredning

En riskutredning utförs med syfte att avgöra erforderlig riskhänsyn avseende akuta olycksrisker till
följd av en utökad hamnverksamhet. Med akuta olycksrisker avses plötsligt inträffade händelser
med direkt negativa konsekvenser för människa och miljö. Riskutredningen utgår initialt från
tidigare genomförda riskanalyser för området, och i dess närhet, vilket kompletteras med en
riskidentifiering och värdering av eventuellt tillkommande riskkällor. Riskutredningen tittar på akuta
olycksrisker inom hamnverksamheten som kan påverka både inom utredningsområdet och på sin
omgivning samt akuta olycksrisker i omgivningen som kan innebära påverkan på hamnområdet.
Den samlade riskbilden som utreds är gällande för driftskedet.
5.1.7

VA-utredning

En översyn av befintligt dagvattensystem kommer att utföras. Förslag till ny dagvattenlösning inför
ombyggnationen av kajerna kommer att tas fram.
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Bilaga 1

Föreslagen innehållsförteckning för MKB:
0

Icke teknisk sammanfattning

1

Inledning
Bakgrund

2

Administrativa uppgifter
Sökanden
Organisation
Ägarförhållanden/rådighet

3

Alternativ
Nollalternativ
Alternativ utformning

4

Beskrivning av verksamheten
Planerade arbeten i vatten
Planerad hamnverksamhet
Tidplan

5

Områdesbeskrivning
Befintlig anläggning
Planförhållanden
Riksintressen
Skyddade områden
Natur
Kulturmiljö
Vatten
Rekreation och friluftsliv
Boendemiljö
Miljökvalitetsnormer

6

Miljökonsekvenser
Riksintressen
Skyddade områden
Natur
Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv
Boendemiljö
Risk
Luftförorening
Kumulativa effekter

7

Överensstämmelse med miljökvalitetsnormer och miljömål
Överenstämmelse med miljökvalitetsnormer
Överenstämmelse med miljömål

8

Samlad bedömning

9

Kontroll
Kontroll av kajbyggnation
Kontroll av hamnverksamhet
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Bilaga 2

Sammanställning av tillstånd och villkor för
GHAB:s hamnverksamhet
Sedan 1 januari 1999 är den hamnverksamhet som GHAB bedriver inom Göteborgs Hamn
klassad som tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Enligt 24 kap.
1 § miljöprövningsförordningen gäller för hamnverksamhet tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Utöver hamnverksamheten är muddring och andra vattenarbeten tillståndspliktiga enligt 11
kap. miljöbalken. Områden där markföroreningar påträffas omfattas av 10 kap. miljöbalken.

Skandia, Älvsborg och Arendal
Miljöprövningsdelegationen lämnade 2009-06-12 Göteborgs Hamn AB (556008-2553) tillstånd enligt miljöbalken att bedriva hamnverksamhet (dnr 551–55224–2002) inom
• Skandiahamnen på kajplatserna 600-602, 610-615, 640-643, totalt 2300 m kajlängd,
• Älvsborgshamnen på kajplatserna 700, 702, 710-713, totalt 1400 m kajlängd,
• Arendalshamnen på kajplatserna 750, 750 A, 751, totalt 500 m kajlängd.
Områden som får användas för hamnverksamhet framgår av kartbilaga.
Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades och Miljödomstolen i Vänersborg reviderade i sin dom från 2010-05-07 villkor U1. I övrigt fastställdes Miljöprövningsdelegationens
villkor.
Miljöprövningsdelegationen avslutade prövotidsförfarandet enligt villkor U2 i Miljöprövningsdelegationens beslut 2009-06-12 (dnr 551–55224–2002) och meddelade 2012-09-06
slutgiltiga villkor för elanslutning (dnr 551–188727–2011). I övrigt fastställdes Miljöprövningsdelegationens beslut och Miljödomstolens dom gällande villkor U1.
Miljöprövningsdelegationen avslutade prövotidsförfarandet enligt villkor U1i Miljöprövningsdelegationens beslut 2009-06-12 (dnr 551–55224–2002) och meddelade 2013-10-09
slutgiltiga villkor beträffande buller (dnr 551–31422–2012). I övrigt gäller Miljöprövningsdelegationens beslut från 2012-09-06 (dnr 551–55224–2002).
Sedan 2010 bedrivs driften av hamnverksamheten i ovanstående hamndelar av olika terminalbolag medan Göteborgs Hamn AB (GHAB) äger mark och infrastruktur. Ovanstående tillstånd har i samband med denna strukturförändring i Ytterhamnarna delats upp enligt nedanstående avsnitt, Uppdelning av tillstånd och villkor. Terminalbolagen som idag bedriver driften av hamnverksamheten är följande bolag:
- APM Terminals Gothenburg (APM), del av Skandiahamnen
- Gothenburg Roro Terminal (GRT), Älvsborgshamnen och Arendalshamnen
- Logent Port and Terminals (LOG), del av Skandiahamnen
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Uppdelning av tillstånd och villkor
Tillståndet och villkorens giltighet i respektive verksamhetsdelar/bolag har markerats med X
och gäller i kombination med verksamhetens geografiska avgränsning som framgår av kartmaterial på sidan 6. Respektive terminaloperatör ansvarar i berörda delar för tillsyn, egenkontroll, rapportering osv.
Tillstånd/Villkor

Gäller för
GHAB

Skandia, Älvsborg och Arendal
Miljöprövningsdelegationen lämnar Göteborgs Hamn AB (556008-2553)
tillstånd enligt miljöbalken att bedriva hamnverksamhet inom områden som
framgår av kartbilaga där följande kajer är specificerade.
• Skandiahamnen på kajplatserna 610-615, 640-643, totalt, 1 800 m kajlängd,
•
•

X

APM GRT LOG
X

X

X

X

Älvsborgshamnen på kajplatserna 700, 702, 710-713, totalt 1400 m
kajlängd,
Arendalshamnen på kajplatserna 750, 750 A, 751, totalt 500 m kajlängd.

• Bilterminalen på kajplatserna 600-602, totalt 500 m
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad
sökanden angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet
om inte annat framgår av nedanstående villkor.

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

3. Kemiska produkter som används inom verksamheten och farligt avfall
som uppkommer i verksamheten samt farligt avfall från fartygen ska
förvaras invallade och under regnskydd. Hantering ska ske på sådant sätt
att mark och vatten inte förorenas.

X

X

X

4. Avfall som uppkommer i verksamheten ska sorteras och i första hand
återvinnas. Avfall från fartyg ska hanteras så att inte olägenhet
uppkommer.

X

X

X

5. Spill av oljor och kemikalier ska samlas upp. I närhet till dagvattenbrunnar ska täcklock och saneringsmedel finnas eller vara snabbt tillgängliga.

X

X

X

X

X

X

2. Lastning och lossning får ske av annat gods eller enheter än det som uppgetts i ansökan för respektive hamndel efter medgivande från tillsynsmyndigheten.

6. Dagvattenbrunnar inom körområden och de dagvattenbrunnar i Skandiahamnen som mynnar ut i hamnbassängen ska vara markerade med färg. Vid
ytor där det finns risk för oljeläckage till dagvattenbrunnar ska dessa förses
med oljeavskiljare alternativt oljeabsorberande filter. Tillsynsmyndigheten
får undanta enskilda brunnar från dessa krav.
7. Tvättvatten som uppkommer i maskintvätthallen ska i första hand tas om
hand eller renas i intern reningsanläggning. I andra hand får det ledas till
spillvattennätet. Vid avledning av vattnet till spillvattennätet får mängden
föroreningar inte överstiga följande värden uttryckt per fordonsenhet
Summa bly, krom och nickel. 30 mg
Kadmium
0,75 mg
Zink
150 mg
Olja i vatten (oljeindex)
15 g.

SAMORD

X

Vid överskridande av begränsningsvärden i villkor 7 ska åtgärder snarast
vidtas så att värdet kan klaras och en ny kontroll ska ske inom en månad.
Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge en senare tid för provtagning.
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Tillstånd/Villkor

Gäller för
GHAB

8. Tvättvatten som uppkommer i biltvätthallen ska före avledning till spillvattennätet behandlas i en oljeavskiljare. Vid avledning av vattnet till spillvattennätet får mängden föroreningar inte överstiga följande värden uttryckt
per fordonsenhet.
Summa bly, krom och nickel
10 mg
Kadmium
0,25 mg
Zink
50 mg
Olja i vatten (oljeindex)
5g

APM GRT LOG
X

Vid överskridande av begränsningsvärden i villkor 8 ska åtgärder snarast
vidtas så att värdet kan klaras och en ny kontroll ska ske inom en månad.
Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge en senare tid för provtagning.
9. Spolning, utan tillsatser av rengöringsmedel, utanför tvätthallen får endast
ske av fabriksnya bilar, chassier och entreprenadmaskiner som är tvättade
vid fabriken.

X

X

X

10. Vätskor från verkstadslokaler där olja hanteras ska antingen samlas upp i
en sluten tank eller behandlas genom indunstning.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vatten från andra ytor där det finns risk för oljespill ska före avledning till
spillvattennätet behandlas i en oljeavskiljare. Vid avledning får olja i vatten
mätt som oljeindex inte överstiga 50 mg/l.
Vid överskridande av begränsningsvärden i villkor 10 ska åtgärder snarast
vidtas så att värdet kan klaras och en ny kontroll ska ske inom en månad.
Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge en senare tid för provtagning.
11. Uppställning av arbetsmaskiner ska ske på hårdgjorda ytor. Dagvatten
från uppställningsplatser där maskinerna står längre tid än fyra timmar per
dygn ska från och med 1 januari 2011 före avledning till recipient behandlas
i en klass 1 oljeavskiljare (SS-EN-858). Halten olja i utgående vatten från
oljeavskiljare mätt som oljeindex får inte överstiga 5 mg/l. Vid avledning till
spillvattennätet får olja i vatten mätt som oljeindex inte överstiga 50 mg/l.

X1

Vid överskridande av begränsningsvärden i villkor 11 ska åtgärder snarast
vidtas så att värdet kan klaras och en ny kontroll ska ske inom en månad.
Om det finns skäl får tillsynsmyndigheten medge en senare tid för provtagning.
12. Bensincisterner ska vara försedda med ett återföringssystem för bensingaser.
13. Skadade enheter där risk för läckage föreligger ska ställas upp inom
invallat avloppslöst område eller i en spillkarsvagn.
14. Från och med 1 januari 2011 ska arbetsfordon klara Göteborgs Stads
”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster”. Tillsynsmyndigheten får medge att arbetsfordon under begränsad tid får användas trots att
de inte uppfyller dessa krav.

X2

X

1

Omfattar GHAB sedan 2017. Berörd verksamhet har upphört under 2020 men villkoret kommer kvarstå för
GHAB för att säkerställa att verksamhet ej tillkommer utan att efterleva villkoren.
2
Omfattar GHAB sedan 2017. Berörd verksamhet har upphört under 2020 men villkoret kommer kvarstå för
GHAB för att säkerställa att verksamhet ej tillkommer utan att efterleva villkoren.
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Tillstånd/Villkor

Gäller för
GHAB

15. Uppställning av farligt gods ska ske på platser som valts i samråd med
Räddningstjänsten i Storgöteborg.

APM GRT LOG
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft ska ett förslag
till kontrollprogram ges in till tillsynsmyndigheten.

SAMORD

X

X

X

20. Information om möjligheten till lansansluten el och intresseförfrågan om
sådan anslutning skall årligen skickas till rederier som frekvent och varaktigt
trafikerar hamnen. Samråd skall ske med tillsynsmyndigheten om vilka
rederier som ska kontaktas. Tidpunkt för intresseanmälningar skall
journalföras. Senast inom ett år från det att landel efterfrågas ska utrustning
för en sådan anslutning ha installerats om inte tillsynsmyndigheten medger
en senare tidpunkt.

X

X

21. En utredning av förutsättningar och kostnader för att utrusta kajplats
600, 601 och 602 i Bilterminalen med installationer för anslutning av fartyg
till elnätet i land skall genomföras vart femte år, med början år 2016. Utredningen skall även omfatta de miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenserna
av en sådan anslutning samt en jämförelse med tekniskt och ekonomiskt
möjliga alternativa åtgärder. Resultatet av utredningen skall redovisas till
tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter utredningsåret. Tillsynsmyndigheten får vid behov tidigarelägga utredningen.

X

22. Information om möjligheten till landel och intresseförfrågan om sådan
anslutning ska årligen skickas till rederier som frekvent och varaktigt trafikerar hamnen. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten om vilka rederier
som skall kontaktas. Tidpunkt för intresseanmälan ska journalföras. Senast
inom ett år från det att landel efterfrågas ska utrustning för en sådan anslutning ha installerats om inte tillsynsmyndigheten medger en senare tidpunkt.

X

23. En utredning av förutsättningar och kostnader för att utrusta kaj 751,
kryssningskajen, med installationer för anslutning av fartyg till elnätet i land
skall genomföras vart femte år, med början år 2016. Utredningen skall även
omfatta de miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenserna av en sådan anslutning samt en jämförelse med tekniskt och ekonomiskt möjliga alternativa
åtgärder. Resultatet av utredningen skall redovisas till tillsynsmyndigheten
senast den 31 mars året efter utredningsåret. Tillsynsmyndigheten får vid
behov tidigarelägga utredningen.

X

24. Buller från hamnverksamheten inom Skandia-, Älvsborgs- och Arendalshamnarna (buller från fartyg inte inkluderat) får inte ge upphov till
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:

X

16. Bolaget ska verka för att transporter till och från hamnen görs på ett
miljöanpassat sätt. Godset ska i så hög grad som möjligt transporteras på
järnväg eller fartyg.
17. Strålkastare och andra ljuskällor ska i så hög grad som möjligt riktas bort
från bostäder och farled.
18. Vid risk för att förorenat vatten från verksamheten eller oljeutsläpp från
fartyg kan nå Göta älv ska Räddningstjänsten omedelbart kontaktas
enligt skriftlig larmlista eller motsvarande dokument. Berörda personal
ska fortlöpande informeras om vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka.

X

X

X

X

X

X

a) för tiden fram till och med fyra år efter den dag detta beslut om slutligt
villkor vunnit laga kraft,
Ekvivalent ljudnivå, som dygnsvärde

45 dBA
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Bilaga 2
Tillstånd/Villkor

Gäller för
GHAB

APM GRT LOG

b) för tiden efter det att fyra år förflutit sedan detta beslut om slutligt villkor
vunnit laga kraft,
Ekvivalent ljudnivå, som dygnvärde

43 dBA

Angivna värden skall kontrolleras genom närfältsmätningar och spridningsberäkningar. Kontroll skall ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, dock minst en gång vart tredje år.
Kontroll ska också ske om tillsynsmyndigheten begär det.
Momentana ljud nattetid (kl. 22.00 – 07.00) får vid bostäder högst uppgå till
60 dB. Villkoret ska anses uppfyllt även om angivet värde överskrids med
högst 10 dBA vid högst tre tillfällen per natt (kl.22.00 – 07.00). Kontroll ska
ske en gång per kvartal om inte tillsynsmyndigheten meddelar annat.
25. En handlingsplan som syftar till att minska höga ljudnivåer och lågfrekvent buller från fartygen ska tas fram och redovisas till tillsynsmyndigheten
senast tre månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft. Handlingsplanen ska bland annat omfatta mätningar eller beräkningar. Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten föreskriva om åtgärder. Uppföljningen
av åtgärderna i handlingsplanen ska redovisas i den årliga miljörapporten
om inte tillsynsmyndigheten medger annat.

X

X

X

X

26. En komplettering av gällande kontrollprogram med uppföljning av buller
ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter att beslutet har
vunnit laga kraft. Innehållet i kompletteringen ska bland annat omfatta förslag på platser för kontroll av olika typer av buller.

X

X

X

X
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Arendal 2
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg lämnade 2015-11-24 Göteborgs Hamn AB (5560082553) tillstånd enligt miljöbalken att bedriva hamnverksamhet (Mål nr M 4523-13) inom
Arendal 2. Tillståndet omfattar i berörd del, rätt att inom Arendalshamnen bygga ut befintlig
hamnterminal och där bedriva hamnverksamhet där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Villkoren för hamnverksamheten i det tillståndet är huvudsakligen de samma som i MPD:s tillstånd 2009-06-12, se nedan.
Villkor för hamnverksamheten:
-

För den utökade hamnverksamheten som blir följden av ovan angivna tillstånd vid
Arendal 2, ska gälla samma särskilda villkor som gäller för befintlig hamnverksamhet
i tillstånd för Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Arendalshamnen (Länsstyrelsens
delbeslut 2009-06-12 i ärende dnr 551-55224-2002 samt beslut 2012-06-06, dnr 55118827-2011).

-

Utöver vad som anges ovan ska dagvatten från körytor och snöupplagsplatser behandlas i en klass 1 oljeavskiljare (SS-EM-858) innan avledning sker till recipient.

Översiktlig karta över befintliga tillstånd för hamnverksamhet i Arendal
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Sändlista avgränsningssamråd
Myndigheter
Havs- och vattenmyndigheten
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen
SGU
SGI
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Stadsledningskontoret
Fastighetskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Kretslopp och Vatten
Kulturförvaltningen
Transportstyrelsen
Trafikverket
Sjöfartsverket
Socialförvaltningen Hisingen
Socialförvaltningen Sydväst
Gryaab
Göteborg Energi, Göteborg Energi Nät, GothNet
Göteborg stadsmuseum
Riksantikvarieämbetet
Statens Maritima mseer
Statens fastighetsverk
Fortifikationsverket
Kustbevakningen
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap)
Räddningstjänsten
Sjöpolisen
Tullverket
Folkhälsomyndigheten
Naturvårdsverket

Berörda fastighetsägare, ledningsrättsinnehavare,
gemensamhetsanläggningar
AB Platzer Arendal 764:720
Göteborgs Kommun genom Fastighetskontoret
Galliker Transport AB
Göteborgs Kommun (Fastighetskontoret)
Tritax Eurobox (gothenburg) Propco AB
Finn G Mellin Arendal AB
Mileway Sunbeam Bidco AB
Sintaxi AB
Astrid Sweden Arendal 1:17 AB
Göteborg Energi, Göteborg Energi Nät
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Föreningar och organisationer
Göteborgs ornitologiska förening
Föreningen för Torslandavikens naturreservat
Långholmens samfällighetsförening
Torslanda havsbadkoloni
Fritidsfiske (Sportfiskarna region väst)
Småbåtshamnar - GREFAB
Göta Älvs vattenvårdsförbund
Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF)
GKSS Långedrag
Långedrags segelsällskap
Båtlaget Torslanda lagun
Naturskyddsföreningen Göteborg
Västsvenska Handelskammaren
Svenskt Näringsliv
Svensk sjöfart

Verksamhetsutövare
APM Terminals Gothenburg AB
Logent Ports & Terminals AB (Göteborg)
Gothenburg Roro Terminal (GRT)
ST1
Preem
AB Volvo
VAS Pilot A
Hyresgäster inom fastigheten Arendal 764:728
Volvo Penta AB, Krossholmen
Klippans båtmän
Svitzer
Stena Line
DFDS Seways
Västtrafik
Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, inneboende, eller ny ägare etc. om handlingarna.
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