
Miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplan för Spårväg Skeppsbron 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utställningshandling  

September 2011 

 
 

 

 
 
 



  

 



 

 1 (44) 

 
 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Utställningshandling 

Datum: 2011-05-31 
Diarienummer: 0739/10 

 

 
Fredrik Söderberg 
Telefon: 031-368 15 91 
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 
 

Detaljplan för spårväg, Skeppsbron 
inom stadsdelen Inom Vallgraven, SDF Centrum, i Göteborg 

 
 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till detaljplanen för Skeppsbron i Göteborg. 
 
Sammanfattningen först i dokumentet vänder sig till alla, med hänvisningar till dokumentets 
övriga delar. Detta underlättar för dig som läsare att sedan kunna välja att läsa i de kapitel som 
du är mest intresserad av. 
 
Under respektive kapitel behandlas tillämpliga lagar och riktlinjer, nuvarande situation, föränd-
ringar, konsekvenser samt möjliga åtgärder. Under rubriken Möjliga åtgärder redovisas förslag 
till hur osäkerheter i konsekvensbeskrivningen kan minskas och hur betydande negativ miljöpå-
verkan skulle kunna förebyggas, hindras eller motverkas. 
 

Medverkande 

MKB:n har tagits fram av Anna Samuelsson, Jesper Adolfsson och Eva Rosenhall, Sweco. 
Stadsbyggnadskontorets handläggare har varit Fredrik Söderberg. Följande personer har med-
verkat i arbetet med MKB:n: Martin Almgren, ÅF-Ingemansson (buller), Lars Grahn, Sweco 
(risk), Karolina Sanell, Sweco (geoteknik), Marie Börnell, Sweco (förorenad mark) samt Sören 
Holmström, stadsbyggnadskontoret och Göte Nilsson Schönborg, GU (kulturmiljö). 
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Sammanfattning 

Inledning (sid. 8) 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har av byggnadsnämnden fått i uppdrag att ställa ut förslag 
till ny detaljplan för spårväg på Skeppsbron. Detaljplanen medger även en kollektivtrafiktermi-
nal inkl. färjetrafik strax söder om Stenpiren. Planeringen av Skeppsbron sker i två samordnade 
processer: framtagande av en järnvägsplan enligt Lagen om byggande av järnväg samt framta-
gande av detaljplan enligt Plan- och bygglagen. MKB:er tas fram för båda planerna. Eftersom 
detaljplanen innehåller delar av spårvägsprojektet samordnas skrivningarna i MKB:erna till stor 
del. 
 
Avsikten med en MKB är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främ-
jas. MKB ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen och 
den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenserna mot andra viktiga faktorer 
så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv. Syftet är också att ge politikerna ett 
underlag som beskriver återstående konsekvenser av detaljplanen på miljön. 
 

Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan och 
ska miljöbedömas. Bedömningen grundar sig främst på att detaljplanen medför miljöpåverkan 
avseende risker (Rosenlundsverket, översvämningsrisk och skred) och buller från trafik samt 
p.g.a. eventuella konsekvenser för riskintressena för både kulturmiljö och sjöfarten. 
 
Planarbetet är inriktat på utformning av vägar och teknisk försörjning. I tidigare arbeten (under 
förstudieskedet) har olika alternativa lägen diskuterats men senare valts bort. Sedan förstudien 
för spårvägen har utformningen av ny spårdragning studerats vidare. Sträckningen ligger kvar 
inom samma område som förstudien men linjedragningen har förfinats. De alternativstudier som 
har gjorts har framförallt handlat om detaljutformning vid hållplatsläget Skeppsbron, utform-
ningen av gatusektionen på Stora Badhusgatan, korsningen med Surbrunnsgatan och hur man 
tar sig förbi Rosenlundsverket. MKB:n beskriver ett nollalternativ. 
 
MKB är begränsad till att beskriva konsekvenserna av maximal markanvändning och  
byggnation som är tillåten enligt detaljplanen. I detta fall medges i första hand ny spårväg. 
 
De miljöaspekter som kan antas leda till betydande miljöpåverkan om planen genomförs redovi-
sas i separata avsnitt. De frågor där påverkan bedöms som måttligt redovisas i planbeskrivning-
en och de frågor där påverkan bedöms som liten behandlas inte. 

Riksintressen (sid. 13) 

Kulturmiljö 

Planområdet berör ett riksintresse för kulturmiljövård. Konsekvensbeskrivningens bedömningar 
redovisar positiv och negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövård. I beskrivningarna 
behandlas i huvudsak frågan om fornlämningar och befästningsverken.  
 
En utbyggnad enligt detaljplanen innebär små ingrepp på murverken och skulle bevara större 
delar av befästningsverken för kommande generationer. Mindre och ytligare ingrepp i murver-
ken kan vara behövliga för exempelvis ledningsdragningar och spårvagnsspår. Ingrepp av detta 
slag eller borttagande av enbart rustbäddar alternativt ”skrotsten” torde ha en låg eller liten kon-
sekvens för murarnas kulturhistoriska värden.  
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Nollalternativ 
Nollalternativet medför troligtvis inga konsekvenser på kulturmiljöintressena. Ledningsdrag-
ningar kan dock komma att genomföras vilka kan ha viss påverkan på murar och andra läm-
ningar.  
 
Möjliga åtgärder 

 Att synliggöra murarna på något sätt skulle ge ett stort pedagogiskt värde.  
 Svårigheten med att bevara träkonstruktioner gör att en dokumentation i samband med 

en arkeologisk undersökning är särskilt viktig och ger möjligheter till t.ex. teknikhisto-
riska analyser.  

 Tillstånd från länsstyrelsen krävs för att utföra schaktningar inom fornlämningen. 
 
Sjöfart 

Planområdet berör två riksintressen för kommunikation (sjöfart, hamn och sjöfart, farled). Två 
primära risker finns i anslutning till trafiken på farleden, dels att någon del av kajen eller annan 
anläggning blir påseglad, dels att passerande fartyg med innehåll av farligt gods råkar ut för en 
olycka.  
 
Vid en olycka med farligt gods kan ett stort område påverkas, särskilt om olyckan leder till att 
giftig gas läcker ut. Då persontätheten inom planområdet ökar kommer fler personer att expone-
ras vid en farligtgodsolycka. Denna risk finns utmed Göta älv i dag, skillnaden mot nollalterna-
tivet är att fler människor kan drabbas av ett utsläpp när fler människor befinner sig i området 
efter ett genomförande av planförslaget. 
 
I en riskanalys genomförd av Flygfältsbyrån i samband med detaljplanering av Västra Eriksberg 
har sannolikheten för påsegling av lastfartyg beräknats till ca. 1 gång per tio år. Något mindre 
mängd fartyg passerar Skeppsbroområdet (exempelvis inte Stenafärjorna) vilket minskar sanno-
likheten något för motsvarande händelse utmed Skeppsbroområdet. Det grunda djupet minskar 
sannolikheten att större fartyg kolliderar med land ytterligare. Detta skulle innebära en sanno-
likhet på ca. 1 gång per 100 eller 1 gång på 1000 år. Osäkerheterna i dessa antaganden är dock 
mycket stora. 
 
Varken navigeringsutrymmet eller påseglingsrisken påverkas av detaljplanens genomförande. 
Navigeringsutrymmet för fartygen på farleden påverkas inte då planförslaget begränsas utanför 
farleden. Däremot möjliggör planförslaget att en ny terminalbyggnad för färjetrafiken kommer 
närmre farleden och en påsegling av kajområdet kan innebära skador på människor som t.ex. 
befinner sig vid färjeterminalen. Antalet personskador bör dock vara relativt litet vid en påseg-
ling och varken risker eller konsekvenser ökar särskilt mycket av planförslaget.  
 
Nollalternativ 
Sett till områdets nuvarande utformning kan människor skadas vid en gasolycka eller kraftig 
brand eller explosion samt vid en påsegling av kajkant eller P-Arken, dock kommer riskerna att 
öka med det nya planförslaget framförallt på grund av att fler människor vistas i området. 
 
Möjliga åtgärder 

 Vid detaljutformningen av planområdet bör man tillse att stark eller störande belysning 
ej påverkar fartygens möjligheter att navigera säkert i farleden.  

 Det är även viktigt att samråd sker med Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket och Transport-
styrelsen i driften av färjeterminalen så att den befintliga älvtrafiken inte begränsas. 
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 De delar av Skeppsbroprojektet som omfattar byggande i vatten blir föremål för pröv-
ning i miljödomstol enligt miljöbalkens 11:e kapitel och säkerhetsfrågor behandlas i en 
riskanalys. Som underlag för denna kommer fartygssimuleringar att utföras, där risken 
för kollisioner och påsegling av fartyg med blackout i styrmaskin beskrivs. Behovet och 
effekten av påseglingsskydd kommer att studeras som en del av fartygssimuleringen.  

Risk (sid. 23) 

Översvämning och skred 

Större delen av planområdet ligger över de nivåer som anges i översiktsplanen. Korsningen 
Surbrunnsgatan – Stora Badhusgatan ligger dock under de nivåerna och vid en översvämning 
med vattennivåer upp mot +12.60 kommer troligen spårvagnstrafiken hindras tillfälligt. Sanno-
likt kommer dagvatten- och avloppssystem, samt el-, fjärrvärme-, tele- och IT-försörjning att 
kunna drabbas vid framtida översvämningar. 
 
Utförda stabilitetsberäkningar visar att stabiliteten efter nybyggnad med föreslagna geotekniska 
åtgärder är tillfredställande.  
 
Nollalternativ 
Om inga åtgärder genomförs så kommer området öster om planerad spårväg, t.ex. Skeppsbrohu-
set, att utsättas för fler översvämningar än i planalternativet. 
 
Vid Stenpiren och utmed Stora Hamnkanalen innebär den rådande stabilitetssituationen att ing-
en höjning av dagens marknivåer eller ökad markbelastning kan tillåtas utan att förstärkningsåt-
gärder utförs.  
 
Möjliga åtgärder 

 För att klara hela planområdet, inkl. korsningen Surbrunnsgatan – Stora Badhusgatan 
från översvämningar krävs åtgärder (stödmurar vid kajer eller höjning av markområden) 
utanför planområdet.  

 Utöver åtgärderna som syftar till att skydda Skeppsbroområdet, kan det finnas anled-
ning till åtgärder för att möta hotet av en ännu högre havsyta än vad som anges i t.ex. 
översiktsplanen. Detta kan exempelvis handla om åtgärder på regional nivå. Olika typer 
av temporära åtgärder kan också vara aktuella att överväga. 

 All aktivitet i området som inverkar på stabiliteten ska utredas enligt Skredkommission-
ens Rapport 3:95. 

 Utmed Stenpiren och Stora Hamnkanalen kommer blivande mark-, gatu- och kajplan 
grundläggas med pålar som slås till fast botten vilket innebär att det inte föreligger 
några stabilitetsproblem efter utbyggnad.  

 De stabilitetsförbättrande åtgärderna utförs på ett sådant sätt att utbyggnaden kan ske 
oberoende av angränsande projekt i området. Det behövs alltså inga åtgärder inom an-
gränsande projekt, exempelvis utfyllnader i vattenområdet utanför planområdet, för att 
kunna säkerställa stabiliteten för planområdet. 

 Arbeten som innebär djupa schakter kommer att utföras inom spont för att undvika 
grundvattensänkning som kan orsaka skadliga sättningar på byggnader och anläggning-
ar. Länsvatten kommer att tas omhand och renas i tre steg för att därefter återinfiltreras i 
möjligaste mån. 

 
Rosenlundsverket 

I verksamheten hanteras huvudsakligen naturgas och brännolja. Olyckor med dessa två ämnen 
kan ses som karakteristiska för anläggningen. Naturgas och brännolja står troligen också för de  
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olyckor som allvarligast kan drabba människors liv och hälsa. Energianläggningar innebär risker 
vid transport, lagring och hantering av bränsle. Vid Rosenlundsverket förkommer lagring av 
eldningsolja, detta är inte fallet för naturgas som inte lagras vid Rosenlundsverket, endast  
transport och hantering är aktuella riskkällor vad gäller naturgas. 
 
Syra och lut kan skada människor, exempelvis kan läckage av syra leda till vätgasbildning som 
kan explodera. Sannolikheten att en olycka med syra eller lut ger betydande konsekvenser för 
människor i omgivningen bedöms vara liten. En rad andra kemikalier hanteras på Rosenlunds-
verket men ingen i sådan kvantitet att de innebär någon större risk. 
 
Om Rosenlundsverket antas vara likvärdigt med övriga kraft- värmeverkstationer i Sverige så 
kan det konstateras att sannolikheten är som minst 30 % för att det under en 60-årsperiod åt-
minstone en gång skadas personer i ett brandförlopp på verket. 
Med förändringen av området kommer persontätheten att öka. Samtidigt genomförs åtgärder för 
att förbättra säkerheten, vilket innebär att trots en ökande persontäthet kan risknivån sänkas 
jämfört med nuläget.  
 
Då nya byggnader anläggs inne på Rosenlundsverkets område kommer de att innebära en bar-
riär för omgivande bebyggelse mot olyckor på Rosenlundsverket. Då vistandes i dessa byggna-
der kommer att vara medarbetare på Göteborgs Energi och Rosenlundsverket kan det vara ac-
ceptabelt att de utsätts för en högre risk än omgivningen. 
 
Risken för att en spårvagn skulle spåra ur och kollidera med Rosenlundsverket är mycket liten. 
en förstärkt vägg utmed Rosenlundsverket gör dessutom att oljetanken skyddas om en kollision 
skulle ske. Både risker och konsekvenser avseende en spårvagnskollision med Rosenlundsver-
ket är minimala. 
 
Nollalternativ 
I nuläget vistas relativt många personer i närheten av Rosenlundsverket. Detta innebär att om en 
allvarlig olycka inträffar på Rosenlundsverket kan åtskilliga människor skadas. Om förändring-
arna uteblir kommer risknivån att vara oförändrad. 
 
Möjliga åtgärder 

 Detaljplanen medför inga åtgärder, utöver det som redan är planerat t.ex. en förstärkt 
mur mot Stora Badhusgatan. 

Buller (sid. 30) 

Att samla trafiken i Stora Badhusgatan ger marginellt högre bullervärden längs den gatan samti-
digt som Skeppsbron (gatan/kajen) får lägre bullervärden. Med ett färdigbyggt Skeppsbron med 
nya bostadskvarter åstadkoms på så sätt en totalt sett bättre bullersituation med få bullerstörda 
bostäder jämfört med nuläget. Motiv anses därmed finnas för att riktvärden för buller överstigs i 
och med aktuell detaljplan. 
 
Den främsta fördelen ur ljudmiljösynpunkt med föreslaget alternativ är att ljudnivån vid älvka-
jen kommer att sjunka. Den tillkommande spårvägen kommer dock att medföra ökande ljudex-
ponering av spårvagnsljud inom området eftersom ingen linje går där i dagsläget men det är 
vägtrafikbullret som dominerar den totala ljudmiljön. Beräkningarna visar att bullerriktvärdena 
klaras för spårväg och inga särskilda åtgärder behövs för att klara riktvärdena.  
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Ljudnivån från vägtrafiken är hög i dagsläget, men inte över 65 dBA ekvivalent ljudnivå fri-
fältsvärde vid fasad. Efter utbyggnad blir beräknade ljudnivån från vägtrafiken fortsatt hög vid 
de flesta fastigheter. I några fall ligger ljudnivån över riktvärdena. Även i undervisningslokaler 
på Stora Badhusgatan och i arbetslokaler vid Esperantoplatsen överskrids riktvärdena för ljud 
inomhus. 
 
Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen spårvagnstrafik kommer att ledas över Stora Badhusgatan 
och Skeppsbron då spårvagnsnätet inte byggs ut. Planområdet och närområdet kommer inte att 
påverkas av ljudexponering från spårvagnar. Vägtrafiken överskrider riktvärdena liksom i nulä-
get som i planalternativet.  
 
Möjliga åtgärder 
För spårvagnsljudet får man skilja på åtgärder vid husen, vid spåret eller mellan spåret och hu-
sen. 
 

 Åtgärder i byggnader för buller från spårvagn behövs inte. 
 Gör stabil grundläggning av spåret. 
 Välj normalsektion med betongplatta för raka spåravsnitt. Det är viktigt att plattan har 

god kontakt med underlaget, så att vibrationer i plattan minimeras. Plattan ska absolut 
inte ligga på ett elastiskt underlag eftersom det ger en ökad ljudutstrålning vid låga fre-
kvenser. 

 I kurvor ska en spårsektion med rälsen inbäddad i en viskoelastisk massa väljas, för att 
reducera risken för kurvskrik. 

 För att uppfylla riktvärdena för vägtrafikbuller ska ljudnivå inomhus, vid balkonger och 
fasadljudisolering kontrolleras och därefter ska åtgärder för att sänka ljudnivån inomhus 
och på balkonger göras för de fastigheter där riktvärdena överskrids. 
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Inledning 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har av byggnadsnämnden fått i uppdrag att ställa ut förslag 
till ny detaljplan för spårväg på Skeppsbron. Detaljplanen medger även en kollektivtrafiktermi-
nal inkl. färjetrafik strax söder om Stenpiren. Se figur nedan för orientering. 
 

 
Detaljplanens avgränsning 

 

Planeringen av Skeppsbron sker i två samordnade processer: framtagande av en järnvägsplan 
enligt Lagen om byggande av järnväg samt framtagande av detaljplan enligt Plan- och bygg-
lagen. MKB:er tas fram för båda planerna. MKB:n för järnvägsplanen belyser påverkan och 
konsekvenser av att ny spårväg med tillhörande anläggningar byggs i området. MKB:n för  
detaljplanen belyser påverkan och konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen. Eftersom 
detaljplanen innehåller delar av spårvägsprojektet samordnas skrivningarna i MKB:erna till stor 
del. 

MKB – syfte och lagstiftning 

Avsikten med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas. MKB ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en  
lämplig utformning av planen och den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljö-
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konsekvenserna mot andra viktiga faktorer så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhets-
perspektiv. Syftet är också att ge politikerna ett underlag som beskriver återstående  
konsekvenser av detaljplanen på miljön. En MKB har ingen egen rättsverkan, varför skadeföre-
byggande åtgärder bör regleras med bindande bestämmelser i detaljplanen. 
 
En MKB som följer bestämmelserna 6 kap. 11-18 och 22 §§ miljöbalken krävs för en detaljplan, 
om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska 
för varje detaljplan bedöma om det krävs en MKB för planen, en s.k. behovsbedömning. Be-
dömningen ska ske utifrån de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar, 1998:905. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska också följa bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och 
andra stycket Miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas uppstå på grund av att 
planområdet får tas i anspråk för vissa i 5 kap. 18 § tredje stycket PBL angivna ändamål (köp-
centrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, hamn för fri-
tidsbåtar m.fl.). I detta fall ska behovet av en miljöbedömning också bedömas utifrån kriterierna 
i bilaga 2 till MKB-förordningen. 

Avgränsning 

Behovsbedömning 
Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan och 
ska miljöbedömas. Bedömningen grundar sig främst på att detaljplanen medför miljöpåverkan 
avseende risker (Rosenlundsverket, översvämningsrisk och skred) och buller från trafik samt 
p.g.a. eventuella konsekvenser för riskintressena för både kulturmiljö och sjöfarten. 
 
Avgränsning av alternativ 
Planarbetet är inriktat på utformning av vägar och teknisk försörjning. I tidigare arbeten (under 
förstudieskedet) har olika alternativa lägen diskuterats men senare valts bort. Sedan förstudien 
för spårvägen har utformningen av ny spårdragning studerats vidare. Sträckningen ligger kvar 
inom samma område som förstudien men linjedragningen har förfinats. De alternativstudier som 
har gjorts har framförallt handlat om detaljutformning vid hållplatsläget Skeppsbron, utform-
ningen av gatusektionen på Stora Badhusgatan, korsningen med Surbrunnsgatan och hur man 
tar sig förbi Rosenlundsverket. MKB:n beskriver ett nollalternativ. 
 
Avgränsning av frågor 
MKB är begränsad till att beskriva konsekvenserna av maximal markanvändning och  
byggnation som är tillåten enligt detaljplanen. I detta fall medges i första hand ny spårväg. Be-
skrivningen görs utifrån det som är juridiskt bindande i detaljplanen, dvs. den formella plankar-
tan. MKB är också avgränsad till de frågor som bedöms som relevanta i detta fall. I bilagd ma-
tris redovisas de bedömningar som utgör underlag för vald avgränsning.  
 
De miljöaspekter som kan antas leda till betydande miljöpåverkan om planen genomförs redovi-
sas i separata avsnitt. De frågor där påverkan bedöms som måttligt redovisas i planbeskrivning-
en och de frågor där påverkan bedöms som liten behandlas inte. 
 
I samrådsmaterialet prövades även ett antal bostadskvarter och andra åtgärder utmed Skepps-
brokajen. Detta Skeppsbroprojekt har Göteborgs stad valt att lyfta ur för att pröva vid ett senare 
tillfälle. Spårvägsprojektet och kollektivtrafiksatsningen hänger samman med Skeppsbropro-
jektet men är inte avhängigt dess genomförande utan har ett större syfte. Skeppsbroprojektets 
utförande är osäkert och hanteras inte alls i här. Spårvägsprojektet och dess konsekvenser och 
förutsättningar kommer dock att hanteras i detaljplanen för Skeppsbroprojektet. 
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Detaljplanen 

Huvudsyftet är att möjliggöra ut-
byggnad av spårväg genom området 
och en knutpunkt för kollektivtrafik 
vid Stenpiren. Syftet är vidare att 
skapa en attraktiv och väl funge-
rande gata för gående, cyklister, 
kollektivtrafik och fordonstrafik 
genom området, samt en attraktiv 
och väl fungerande knutpunkt och 
terminalbyggnad. Planen ska även 
möjliggöra en utflyttning av kajen 
mot Göta älv, samt en angörings-
brygga för fartyg för kollektivtrafik 
över älven. I stora drag innebär detta 
att Stora Badhusgatan breddas, spår-
vagn och buss kör i mittendelen och 
körbanor för övrig trafik ligger 
bredvid. Angöringsytor och parke-
ringsytor finns längs körbanorna. 
Utanför trafikytorna finns breda 
gångytor och plats för trädrader, 
cykelparkering och belysning etce-
tera. 

Illustrationskartan till detaljplanen 
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Planbestämmelser 

En knutpunkt för spårvagn, buss 
och färja skapas. Byggnaden tillåts 
uppföras till en höjd av 8,5 meter 
och byggrätten motsvarar en area 
på mark om ca. 1 000 m2. Taket 
planeras sträcka sig ut över allmän 
plats, vilket ges stöd i detaljpla-
nen. För trygghet och trivsel är det 
viktigt att byggnaden har entré-
öppningar längs alla längre fasa-
der, detta regleras i detaljplanen. 
Kajen flyttas ut 20-40 m vid Sten-
piren och marknivån kring knut-
punkten höjs till ca +12,7 m över 
stadens nollplan. En flytande an-
göringsbrygga med 4 angörings-
platser planeras vid Stenpiren 
utanför terminalbyggnaden. 
 
Rosenlundsverket planeras för 
fortsatt produktion av energi och 
fjärrkyla. Anläggningen behöver 
byggas ut och delvis förnyas. Mot 
sydöst måste fastigheten minskas 
eftersom Stora Badhusgatan måste 
breddas för att möjliggöra spårväg 
och kringliggande körfält och 
trottoar. Detta innebär att en lägre 
byggnad med i huvudsak kontor 
måste rivas, och muren utanför 

skorstensfoten måste flyttas in. Detaljplanen reglerar att mark för Allmänt ändamål (Ro-
senlundsverket) ska tas i anspråk för allmän plats, Huvudgata. Byggnaden som måste rivas av-
ses att ersättas. Byggrätt för detta ges i gällande detaljplan för Rosenlundsverket, och regleras 
således inte i denna detaljplan. 
 
Det finns idag ca. 800 bilplatser på Skeppsbron, området mellan Stora Badhusgatan, Göta älv, 
Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen. Dessutom finns ca. 400 platser i P-arken i Göta 
älv. Genom breddningen av Stora Badhusgatan och ny spårväg från Stora Badhusgatan till 
Stenpiren/knutpunkten tas mark i anspråk som innebär att omkring 250 bilplatser försvinner. 
 

Plankartan till detaljplanen 
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Studerade alternativ 

Översiktsplanen 

Översiktsplan för Göteborg, antagen i februari 2009, ger riktlinjer för hur kommunens mark- 
och vattenområden ska användas och är vägledande för efterföljande beslut. Planområdet anges 
som område för stadsutveckling vilket innebär bostäder och verksamheter, handel, servicean-
läggningar och andra anläggningar som inte är störande för omgivningen, samt övrig  
bebyggelse knuten till staden. Den planerade spårvägssträckningen finns angiven som ett mark-
reservat för kommunikation. Västlänken tangerar planområdet och är också angivet som ett 
markreservat för kommunikation. En större småbåtshamn anges inom området. Hela plan-
området ligger inom markerat riskområde för översvämning och höga vattenstånd. 

Alternativ studerade i detta planarbete 

Sedan förstudien för spårvägen har utformningen av ny spårdragning studerats vidare. Sträck-
ningen ligger kvar inom samma område som förstudien men linjedragningen har förfinats. De 
alternativstudier som har gjorts har framförallt handlat om detaljutformning vid hållplatsläget 
Skeppsbron, utformningen av gatusektionen på St Badhusgatan, korsningen med Surbrunnsga-
tan och hur man tar sig förbi Rosenlundsverket.  
 
I tidigare arbeten (under Förstudieskedet) har olika alternativa lägen diskuterats men senare 
valts bort. Följande studerade alternativ fram till 2007: 
 

 I Kringenrapporten från 1995 presenterades sträckan Järntorget - Lilla Torget med fem 
alternativ till diagonal dragning över Skeppsbron 

 I förstudien 2003 presenterades tre alternativ; alternativ 1 spårväg i St Badhusgatan, al-
ternativ 2 spårväg på Skeppsbron utmed älven och alternativ 3 kombination spårväg St 
Badhusgatan – Skeppsbron. 

 I Förstudien 2006 presenterades två alternativ; spårväg på Skeppsbron och spårväg i St. 
Badhusgatan- Stenpiren, båda med ett hållplatsläge vid Stenpiren. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att detaljplanen inte vinner laga kraft och att nuvarande mark-
användning fortgår enligt gällande stadsplaner. Teoretiskt kan trafiklösningarna genomföras, 
men det är inte troligt och nollalternativet innebär att nuvarande trafiklösningar består. Då förut-
sätts att kollektivtrafiken ökar på andra sträckor i staden samt att busstrafiken ökar i området. 
Inte heller kollektivtrafikterminalen eller åtgärderna i vattnet genomförs. Vissa mindre föränd-
ringar kan göras utan planstöd, t.ex. markarbeten och möblering i anslutning till kajen men det 
innebär inte några större skillnader avseende miljökonsekvenserna.  
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Riksintressen 

Planområdet berör tre riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken: riksintresse för kulturmiljövård 
(innerstaden) samt två riksintressen för kommunikation (sjöfart, hamn och sjöfart, farled). Den 
planerade Västlänkstunneln är av riksintresse för kommunikation (järnväg) och tangerar plan-
området, men berörs inte av planens genomförande och hanteras därför inte i denna MKB. 
 

 
Riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Utdrag från karta 3, Göteborgs översiktsplan. 

Kulturmiljö 

Konsekvensbeskrivningens bedömningar, som redovisar positiv respektive negativ påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövård, har gjorts med beaktande av de kvaliteter som lyfts fram i ett 
antikvariskt planeringsunderlag (Skeppsbron och Stora Otterhällan, upprättat av  
stadsbyggnadskontoret i maj 2009). För bedömning av konsekvenserna på befästningsverken 
baseras beskrivningarna på ett utlåtande av Göte Nilsson Schönborg, Institutionen för historiska 
studier, GU. En kompletterande förundersökning har också utförts i maj 2011. 
 
Tillämpliga lagar och riktlinjer 
Kulturhistoriskt skydd inom planområdet är: 
 Skydd enligt Miljöbalken 3 kap. Riksintresse kulturmiljövård ”Göteborg innerstad KO 2, 

delområde KO 2:1, Staden inom vallgraven m.m.”. Riksintresset utgörs av: Göteborgs 
kommersiella cityområde – stadsdelarna Nordstaden och Inom Vallgraven med delar av 
Gullbergsvass, anslutande hamnområde mot Göta älv, parkstråket utefter Vallgraven samt 
Fattighusån – inom stadsdelarna Stampen och Heden.  

 Skydd enligt KML 2 kap: Fornlämning Gö 216:1, rester av de gamla försvarsverken.  
 Kommunalt bevarandeprogram ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”: Göteborgs stads-

kärna/ Inom Vallgraven 1:A 
 
När det gäller riksintresset för kulturmiljövården föreslår Göteborgs översiktsplan utbyggnad 
och komplettering av innerstaden, men målsättningen är att ingen påtaglig skada på riksintresset 
ska uppkomma p.g.a. ny bebyggelse. Fasta fornlämningar får inte förändras, skadas eller tas bort 
utan länsstyrelsens tillstånd. 
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Motiveringen till riksintresset (delområde Staden inom Vallgraven) är bl.a.:  
 
”Stadskärnan inom vallgraven är en unik miljö med en rikt varierad, i huvudsak småskalig, be-
byggelse. Området speglar Göteborgs utveckling från grundläggning till nutid. Stora delar av 
den ursprungliga stadsplanen med vallgrav, kanaler, befästningsrester och gatusträckningar är 
bevarade. … Flera gatustråk präglas av äldre tiders tomtindelning och byggande. … Områden 
med samlad bebyggelse av mycket stort arkitektur- och byggnadshistoriskt värde är bl.a. Gustav 
Adolfs Torg-Stora Hamnkanalen. … I området inom Vallgraven finns också många välbevarade 
exempel på olika tiders arkitektur där gult tegel utgör ett viktigt karaktärsdrag. …” 
 
Samt avseende befästningsresterna: ….. ”Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets stadsan-
läggnings – och befästningskonst,”… 
 
Som uttryck för riksintresset nämns att området domineras topografiskt av de tre bebyggda 
”stadsbergen” – Kvarnberget, Otterhällan och Kungshöjd. Mellan dessa höjder ligger  
bebyggelsen på slät utdikad mark, genomkorsad av Stora Hamnkanalen, omringad av Vall-
graven samt Göta älv. 
 

 
Stadsvy från älven 

 
Samt: ”1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med bevarade delar av stadsbefästning-
arna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan samt Exercisheden; andra 
uttryck för fästningsstaden – västerut från centrum mot älvmynningen – är lämningarna av 
Älvsborgs slott……1600-talets stadsbyggande, med landets främsta exempel på holländskt in-
spirerad kanalstadsplan, med omgivande befästningsgördel och vallgrav,….  
 
Nuvarande situation  
Göteborg grundades 1621 som en handelsstad nära Göta älvs mynning, som då var Sveriges 
port mot väster. Det innebar att Göteborg i slutet av 1600-talet var en av norra Europas starkast 
befästa städer. Flera bastioner exempelvis bastionen Sankt Erik och Badstugebastionen inkl. 
sänkverk och pallisader fanns längs älven, mellan Lilla Bommen och Rosenlundskanalen. 
 
Göteborg byggdes efter holländskt mönster med vallgrav och hamnkanaler. Den största av  
kanalerna är St. Hamnkanalen och det var längs denna kanal som de viktiga byggnaderna place-
rades. Stadens identitet bygger på kontakten med Göta älv. Älven tillsammans med kanalerna 
var dåtidens transportmedel, det var det som förde människor och varor till staden. 1807 beslu-
tades om att ta bort stora delar av stadens befästningar. I raseringskontraktet anges att murarna 
skulle rivas ned till Larmgatornas nivå (ca. 0.5 – 1 meter under nuvarande gatunivå). Murfun-
damenten skulle bli kajmurar för vallgraven som skulle bevaras.  
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Kartan från 1813 nedan visar planerna på en utfyllnad längs hela sträckan från Stora Bommen 
och ner till den nya hamnbassängen vid Pustervik. Utfyllnaden motsvarar i stort sett nuvarande 
Skeppsbron. Plankartan visar tanken på en utläggning av fem kvarter mot älvsidan utmed Stora 
Otterhällans fot. 
 

 
Del av karta från 1813 

 
Där Rosenlundsverket ligger idag har det sedan mitten av 1800-talet varit en plats som nyttjats 
för att förse göteborgarna med ljus, el och värme. År 1846 stod det första gasverket klart vid 
Rosenlund och Göteborg var först i landet med att få stadsgas. Under början av 1900-talet  
producerades el på platsen och då användes koleldade ångpannor. Sedan 1954 är det ett kraft-
värmeverk för framförallt fjärrvärme. 
 
Centrala Göteborg och Skeppsbron omfattar flera kulturmiljöer som speglar stadens utveckling. 
Särskilt värdefulla delar är Stora Hamnkanalen och hamnstråket utmed Göta älv som omfattar 
lämningar efter befästningar mot älven. Från 1900-talets början och fram till nutid har delar av 
befästningsanläggningarna påträffats. Vid de arkeologiska undersökningarna som genomförts 
2007-2008 samt 2010 kunde relativt välbevarade lämningar (murar) konstateras av den s.k. 
Badstugubastionen. Dessa sträcker sig genom hela kv. Verkstaden och bitvis ut i Stora Badhus-
gatan. Undersökningarna visade inte några spår av andra lämningar som sänkverk, pålspärr och 
liknande, men det kan inte helt uteslutas att de återfinns i området. 
 
Murarna inom området är enligt undersökningarna av stort omfång. Det finns indikationer på att 
murarna kan vara ca. 2,5 meter breda, (med insidans strävmurar ca. 4 meter breda), samt upp till 
ca. 150 löpmeter långa. I området vid norra delen av Stora Badhusgatan är murarnas utbredning 
och bevarandegrad osäker. Dessutom är det osäkert om det finns rester av pålspärr och sänkverk 
bevarat på platsen. Mot bakgrund av tidigare undersökningar i staden har vi den kunskapen att 
de äldre kartorna ofta är korrekta men avvikelser kan finnas, som exempelvis vid bastionen 
Johannes Dux. 
 
En förundersökning gjordes i maj 2011 för att klargöra kurtinmurens förekomst inom de delar 
som inte tidigare varit åtkomliga. Resultatet visade att marken inom dessa områden var mycket 
störd av sentida ledningsdragningar och ingen mur kunde påträffas. Schakt grävdes i korsning-
arna Lilla Badhusgatan – Stora Badhusgatan samt Verkstadsgatan – Stora Badhusgatan. 
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Karta över bastionerna kring centrala Göteborg 

 
Förändringar  
Planförslaget innehåller en ny spårväg i Stora Badhusgatan. I den norra delen av planområdet 
viker spårvägen av mot Skeppsbron för att runda Skeppsbrohuset på den västra sidan av kvarte-
ret. Söder om Stenpiren anläggs en ny kaj och en terminalbyggnad för kollektivtrafiken. Indirekt 
innebär förslaget att en ny ledningsgrav anläggs i Stora Badhusgatan öster om Skeppsbrohuset. 
Se sektion nedan.  
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Sektionen visar dels trafikförslaget (övre sektion) samt ledningsgravarna (nedre sektion) 

 
Konsekvenser  
Planförslaget 
Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv har murarna ett stort värde och utgör en betydande del av 
stadens historia och dess bastions – och befästningsgördel. Ett borttagande av murarna skulle 
skapa ett ”hål i historien”. Om kvarvarande murverk har den omfattning som de arkeologiska 
undersökningarna indikerar skulle ett borttagande av dessa innebära en mycket stor konsekvens 
för fornlämningen i sin helhet på grund av murarnas volym och omfattning. Detta mot bakgrund 
till de undersökningar och ställningstaganden som tidigare varit aktuella i staden i samband med 
undersökningar av befästningsverken. Stadens befästningsverk ingår i riksintresset. I enlighet 
med Riksantikvarieämbetets bedömning omfattar innerstadens stadsplan äldre byggnader till-
sammans med kanaler och befästningar en helhet med stora kulturhistoriska värden. Detta inne-
bär även att lämningar från Göteborgs äldre historia har stora vetenskapliga och pedagogiska 
värden i sin helhet och kan sättas i relation till andra städer såväl i Sverige som i övriga Europa. 
Vid tidigare arkeologiska undersökningar i staden har också kontakt skapats med institutioner i 
exempelvis Amsterdam, Narden och Köpenhamn för jämförande studier. Göteborg med dess 
kvarvarande lämningar är ett gott exempel på en stadsplanering som brukar kallas den hol-
ländska vattenrenässansen.        
 
Utifrån strikt kulturhistoriska och pedagogiska värden och med hänsyn till riksintresset samt 
murarnas ålder i relation till vad som finns bevarat har sålunda alla större ingrepp i befästnings-
stråkets delar en mycket stor konsekvens för de kulturhistoriska värdena. Detta ställningsta-
gande är baserat på dels murverkens omfattning (ca. 150 löpmeter), men även det faktum att det 
ej finns mycket bevarat av befästningsmurar från ett äldre utbyggnadskede inom fornlämning 
216 i sin helhet. Rivningen av murverken vid bastionen S:t Eric, (utanför Hasselbladska huset), 
har ytterligare bidragit till att den så kallade sjöfronten har minskat i sitt omfång. Detta också 
satt i relation till framtida exploateringar av markområden utmed stadens älvsida. En utbyggnad 
enligt detaljplanen innebär dock små ingrepp på murverken och skulle bevara större delar av 
befästningsverken för kommande generationer. Mindre och ytligare ingrepp i murverken kan 
vara behövliga för exempelvis ledningsdragningar och spårvagnsspår. Ingrepp av detta slag eller 
borttagande av enbart rustbäddar alternativt ”skrotsten” torde ha en låg eller liten konsekvens 
för murarnas kulturhistoriska värden.  
 
I samband med att partier av murverken kan komma att raseras finns möjligheter till vetenskap-
lig dokumentation, vilket kan ses som positivt eftersom möjligheter till ökad kunskap om bygg-
nadsteknik mm. därvid kan erhållas. En förutsättning är att murarnas kondition kan säkerställas 
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vad gäller en framtida nedbrytningsprocess. Ett önskemål kunde dessutom vara att något parti 
av murarna kunde vara synliggjorda med någon typ av information som på ett föredömligt sätt 
utfördes vid byggnationen invid Pedagogen/lärarhögskolans garage. Enligt den bild som avrap-
porteringen från de arkeologiska undersökningarna ger tycks murarna härstamma från två ske-
den eller bebyggelsefaser, vilket även gör murpartiet intressant i ett historiskt och byggnadstek-
niskt perspektiv. Träkonstruktioner såsom pålspärr och sänkverk har naturligtvis ett stort kultur-
historiskt värde när det gäller kopplingen mellan de olika försvarsverken. Däremot är det uppen-
bara svårigheter att bevara dessa. En dokumentation i samband med en arkeologisk undersök-
ning kan dock ge möjligheter till t.ex. teknikhistoriska analyser. Ett borttagande av denna typ av 
lämningar skulle innebära en låg eller liten konsekvens för de kulturhistoriska värdena.  
 

 
Detaljerad redovisning av murarnas läge i förhållande till ny spårväg 

 
Nollalternativ 
Trafik- och parkeringsanläggningarna bibehålls, förändringen av kajen och byggnationen av 
spårvägen genomförs inte. Nollalternativet medför troligtvis inga konsekvenser på kulturmiljö-
intressena. Ledningsdragningar kan dock komma att genomföras vilka kan ha viss påverkan på 
murar och andra lämningar.  
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Möjliga åtgärder 
Att om möjligt kunna synliggöra murarna på något sätt skulle ge ett stort pedagogiskt värde. Att 
synliggöra murverken på platsen och även kunna garantera ett långsiktigt bevarande av dessa 
skulle ge ytterligare en dimension av det pedagogiska värdet. Eftersom murarna synes tillhöra 
två bebyggelseskeden (förmodligen från både den holländska och franska befästningsskolans 
skeden), finns möjligen på platsen ett av de få kvarvarande exemplen av den äldre (holländska) 
skolans utförande. Svårigheten med att bevara träkonstruktioner gör att en dokumentation i sam-
band med en arkeologisk undersökning är särskilt viktig och ger möjligheter till t.ex. teknik-
historiska analyser.  
 
Eftersom området ligger inom fornlämning 216 är fornlämningen (stadens kulturlager och be-
fästningsmurar) lagskyddade enligt kulturminneslagens 2:a kapitel. Detta innebär att tillstånd 
från länsstyrelsen krävs för att utföra schaktningar inom fornlämningen. 

Sjöfart 

Nedan beskrivs riksintressena för sjöfart (hamn och farled) och de konsekvenser denna verk-
samhet får och ger vid ett genomförande av detaljplanen ur navigeringssynpunkt. Här beskrivs 
också risker med farligt gods på farleden samt påkörning av kajer och brygganläggningar. 
 
Tillämpliga lagar och riktlinjer 
Enligt 3 kap. 8 § Miljöbalken ska områden som är av riksintresse för kommunikations-
anläggningar skyddas mot åtgärder som ”påtagligt kan försvåra” tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningarna. I beslut daterat 2001-10-22 har Sjöfartsverket pekat ut Göteborgs hamn som 
riksintresse. Likaså är farleden på Göta Älv av riksintresse. Vilka delar av hamnen som ingår i 
riksintresseområdet framgår inte av Sjöfartsverkets beslut. En ny bedömning och utredning av 
riksintresset Göteborgs hamn har tagits fram (Riskintresset Göteborgs Hamn, Rapport 2009:67) 
och sändes ut på remiss under våren 2008. I remissvaret redovisas kommunens uppfattning som 
i vissa fall avviker från statens, t.ex. när det gäller farleden på Göta älv. Kommunen accepterar 
riksintresset, men översiktplanens strategi om stadsutveckling på ömse sidor om älven innebär 
att begreppet vad som ”påtagligt kan försvåra” riksintresset behöver utvecklas, så att en bra av-
vägning mellan sjöfartens intressen och stadens behov kan göras. 
 
När exploatering sker i närheten av farligtgodsleder för vägar eller järnvägar finns policy-
dokument som visar på skyddsavstånd som bör beaktas. Motsvarande riktlinjer och dokument 
finns inte för farligtgodstrafik för farleder i Sverige. Som en jämförelse rekommenderas att fler-
bostadshus eller kontor (i flera plan) inte byggs inom 150 meter från farligtgodsled för väg eller 
järnväg1. Det går dock inte att enkelt jämföra farligtgodstrafik på väg och järnväg med sjötrafik 
utmed den aktuella farleden. Sannolikheten för att en olycka skall inträffa är betydligt större vid 
väg- och järnvägstrafik. Samtidigt kan konsekvenserna av en olycka bli mer omfattande då vo-
lymen eller mängden farligt gods som transporteras via fartyg kan vara betydligt större än mot-
svarande transporter på väg eller järnväg.  
 
Nuvarande situation 
Göteborgs hamn är nordens största containerhamn. Denna verksamhet pågår främst väster om 
Älvsborgsbron men viss fartygstrafik går även öster om Älvsborgsbron. Farleden på Göta älv är 
den enda farled som betjänar Vänern med gods. Ett stort antal fartyg passerar Skeppsbro-
området, dels är det fartygstrafik uppför Göta älv, dels är det trafik till och från Frihamnen. Där-
utöver bedriver Västtrafik kollektivtrafik med båt (Älvsnabben) och under sommarsäsongen be-

                                                      
1 Riktlinjer för riskhänsyn intill väg och järnväg med transport av farligt gods, länsstyrelsen Skåne län 

2007. 



 

Göteborgs Stad  •  Stadsbyggnadskontoret  •  2011-05-31 20 (44) 

driver Börjesson sightseeing i skärgården. Fartygspassager förbi planområdet sker dygnet runt 
på älven, uppskattat antal redovisas i tabellen nedan. Av dessa fartyg transporterar en del farligt 
gods. 
 

Fartygstyp Dödvikt (ton) Antal passager 

Fraktfartyg Göta älv 3 500 - 4 200 Ca. 3 000 

Passagerarfartyg till Frihamnen   

Västtrafik - Ca. 19 000 

Börjesson (sightseeing) - Ca. 2 000 

Fritidsbåtar  - Ca. 4 000 
Fartygstrafik förbi planområdet och passager per år uppför Göta älv 

 
Stenpiren är Göteborgs honnörskaj och äldsta stensatta kaj från 1845 och används för förtöjning 
av s.k. traditionsfartyg, utflykts- och skärgårdstrafik samt mindre örlogsfartyg m.m.. Skepps-
brokajen används för förtöjning av ett flytande parkeringsfartyg, P-Arken, samt vinterupp-
läggningsplats för traditionsfartyg, se bild nedan.  
 
Farledens bredd utmed planområdet är ca. 135 meter. Högst 8 knop gäller från hamnområdets 
västra gräns vid Älvsborgs fästning till fyren Skeppsbron. Inom detta område får båtar med 
längd under 12 meter köra i 12 knop. Från Skeppsbrons fyr och österut till Bohus gäller högst 5 
knop. 
 
Strömmen i Göta älv mot havet är normalt på ca. 1 knop med ett maxvärde på ca. 2 knop. Under 
kortare perioder av extremt väder kan strömmen vända. Enligt sjökortet är djupet i farleden 
utanför Skeppsbroområdet 8,5 meter och närmast Skeppsbrokajen är djupet ca 3 meter. De an-
givna djupen är angivna i förhållande till medelvattenståndet. I verkligheten innebär detta att 
djupet kan variera från ca. 1 meter under till 1,5 meter över de djupvärden som anges på sjö-
kortet. Farleden är djupare och själva övergången till det grundare området är markant där  
lerans ”väggar” nästan står vertikalt mot seglingsrännan.  
 
Fartyg som passerar västerut har något sämre förutsättning för manövrering, eftersom de går 
med strömmens riktning. Västergående fartyg går medströms längs den norra stranden och far-
tyg som passerar österut går uppströms längs den södra stranden. 
 

Utdrag ur sjökortet som visar Skeppsbroområdet och Skeppsbrofyren 

Skeppsbrofyren 

P-Arken 

Stenpiren 
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Förändringar 
Planförslaget innehåller en ny spårväg i Stora Badhusgatan. I den norra delen av planområdet, 
söder om Stenpiren, ligger en terminalbyggnad för kollektivtrafiken på en ny kajanläggning. 
Vattenområdet tas i anspråk för en ny färjeterminal. Planområdet inkräktar inte på farleden. 
Planförslaget innebär dock att fler personer kommer att vistas i området (ökad persontäthet).  
 
Konsekvenser 
Planförslaget 
Två primära risker finns i anslutning till trafiken på farleden, dels att någon del av kajen eller 
annan anläggning blir påseglad, dels att passerande fartyg med innehåll av farligt gods råkar ut 
för en olycka.  
 
Vid en olycka med farligt gods kan ett stort område påverkas, särskilt om olyckan leder till att 
giftig gas läcker ut. Då persontätheten inom planområdet ökar kommer fler personer att expone-
ras vid en farligtgodsolycka. Denna risk finns utmed Göta älv i dag, skillnaden mot noll-
alternativet är att fler människor kan drabbas av ett utsläpp när fler människor befinner sig i 
området efter ett genomförande av planförslaget. 
 
I en riskanalys genomförd av Flygfältsbyrån2 i samband med detaljplanering av Västra Eriks-
berg har sannolikheten för påsegling av lastfartyg beräknats till ca. 1 gång per tio år. Upp-
skattningen inkluderar samtliga fraktfartyg och stora passagerarfartyg som passerar Västra  
Eriksbergsområdet. Något mindre mängd fartyg passerar Skeppsbroområdet (exempelvis inte 
Stenafärjorna) vilket minskar sannolikheten något för motsvarande händelse utmed Skepps-
broområdet. Det grunda djupet minskar sannolikheten att större fartyg kolliderar med land ytter-
ligare. Detta skulle innebära en sannolikhet på ca. 1 gång per 100 eller 1 gång på 1000 år. Osä-
kerheterna i dessa antaganden är dock mycket stora och kan inte utgöra grund för riskvärdering 
och kommande dimensionering av riskreducerande åtgärder utan vidare analys. 
 
Varken navigeringsutrymmet eller påseglingsrisken påverkas av detaljplanens genomförande. 
Navigeringsutrymmet för fartygen på farleden påverkas inte då planförslaget begränsas utanför 
farleden. Däremot möjliggör planförslaget att en ny terminalbyggnad för färjetrafiken kommer 
närmre farleden och en påsegling av kajområdet kan innebära skador på människor som t.ex. 
befinner sig vid färjeterminalen. Påseglingsrisken ökar således inte pga. detaljplanens genom-
förande men konsekvenserna blir större då fler människor kommer att befinna sig på kaj-
området. Det är troligt att människor i de flesta fall kan förflytta sig i säkerhet, dock kan en på-
seglingssituation även missförstås vilket leder till att fler personer samlas längs kajen. Antalet 
personskador bör dock vara relativt litet vid en påsegling.  
 
Nollalternativ 
Sett till områdets nuvarande utformning kan människor skadas vid en gasolycka eller kraftig 
brand eller explosion samt vid en påsegling av kajkant eller P-Arken, dock kommer riskerna att 
öka med det nya planförslaget framförallt på grund av att fler människor vistas i området. 
 
Möjliga åtgärder 
Vid detaljutformningen av planområdet bör man tillse att stark eller störande belysning ej på-
verkar fartygens möjligheter att navigera säkert i farleden. Det är viktigt att samråd sker med 
Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i driften av färjeterminalen så att den 
befintliga älvtrafiken inte begränsas. 
                                                      
2 Stadsbyggnadskontoret distrikt norr. Rapport, Kompletteringar, Riskanalys – Västra Eriksberg, flyg-

fältsbyrån 2005-11-14. 
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De delar av Skeppsbroprojektet som omfattar byggande i vatten blir föremål för prövning i mil-
jödomstol enligt miljöbalkens 11:e kapitel. I ansökan till miljödomstolen beskrivs alla aspekter 
på åtgärder i vattenområdet i en separat teknisk beskrivning och en separat miljökonsekvensbe-
skrivning. Säkerhetsfrågor behandlas i en riskanalys. Som underlag för denna kommer fartygs-
simuleringar att utföras, där risken för kollisioner och påsegling av fartyg med blackout i styr-
maskin beskrivs. Behovet och effekten av påseglingsskydd kommer att studeras som en del av 
fartygssimuleringen. Miljödomstolen kommer att pröva om föreslagna bryggor, kajer och 
hamnkonstruktioner innebär någon konflikt med riksintresset hamn och farled, eller andra riks-
intressen. 
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Risk 

Översvämning och skred 

En geoteknisk utredning har utförts som omfattar området utmed Göta Älv från Stora Hamn-
kanalen till Rosenlundskanalen. Syftet har varit att bestämma de geotekniska förhållandena och 
förutsättningarna för grundläggning av nya byggnader och anläggningar inom området, samt 
klarlägga stabilitetsförhållandena för detaljplaneområdet. SMHI har utfört strömsimuleringar i 
älvfåran för att undersöka i fall nya konstruktioner leder till förhöjd risk för bottenerosion. En 
underlagsrapport som beskriva vilka konsekvenser som kan uppstå för kommande spårvagns-
dragning genom området med avseende på översvämningsriskerna har också tagits fram dat. 
2009-04-29. Riskreducerande åtgärder beskrivs översiktligt. 
 
Tillämpliga lagar och riktlinjer 
Ur Göteborgs översiktsplan kan citeras: ”den fram till 2003 generella, dimensionerande plane-
ringsnivån för grundläggningen i staden har varit +12,30 m. Staden har genom beslut i samband 
med vattenplanen fastställt att i ny bebyggelse ska säkerhetsmarginalen utökas med ytterligare 
0,5 m, d.v.s. till +12,80 m”. 
 
I Göteborgs stad gäller att den lägsta plushöjden för entréer till byggnader ska vara +12,80  
meter (beslut i kommunfullmäktige från september 2003). Detta är en säkerhetsmarginal på 1,0 
meter i förhållande till extremt högvatten +11,80 meter vid Torshamnen3. 
 
Trafikkontoret har efter beslut hos kommunstyrelsen 2008-01-23, genomfört en analys om att 
ytterligare höjning av säkerhetsmarginalerna för stigande havsnivåer bör gälla för Göteborg4. I 
rapporten påpekas att IPCC:s antagna havsnivåhöjning kan vara för låg. Trafikkontoret anser 
därför att säkerhetsmarginaler även bör ta hänsyn till nyare forskningsresultat och föreslår att 
nuvarande generella anpassningsnivå på en meter bör höjas till cirka 2,0 meter för vissa sam-
hällsviktiga anläggningar, d.v.s. från +12,80 meter till +13,80 meter i de centrala delarna av 
Göteborg. Det finns ingen tydlig definition om vad som är en samhällsviktig anläggning, men i 
rapporten anger trafikkontoret: ”en anläggning som har en vital funktion för stadens funktion, 
lång livslängd, hög investeringskostnad samt som är svår eller omöjlig att flytta”. Exempel på 
detta kan vara broar, tunnlar och större ställverk. Enligt Göteborgs stad finns inga samhälls-
viktiga anläggningar inom planområdet. 
 
Stabilitetsutredningen har utförts enligt Skredkommissionens anvisningar, Rapport 3:95, där 
erforderlig säkerhetsfaktor gäller för ”Detaljerad stabilitetsutredning” för markområden med 
markanvändningen ”Befintlig bebyggelse och anläggning” samt ”Nyexploatering”. 
 
Nuvarande situation 
Södra älvstranden är ett riskområde för översvämningar. Idag ligger kajkanten vid Skeppsbron 
på mellan +11,3-12,1 meter, längs Stora Hamnkanalen är lägsta höjden för kajkant +11,8 meter 
och längs Rosenlundskanalen är lägsta höjden för kajkant +12,0 meter. Betydande delar av 
Skeppsbron ligger under +11,0 meter. Medelvattennivån i Göta Älv är cirka +10,1 meter.  
 
SMHI5 har på uppdrag av Göteborgs stad utfört en undersökning av nuvarande och förväntade 
vattenstånd i Göteborg. SMHI har beräknat vattennivåerna vid Rosenlund som ligger i västra 

                                                      
3 Extrema Vädersituationer – Hur väl rustat är Göteborg?, Göteborgs Stad Stadskansliet, maj 2006 
4 Havsnivåhöjning och samhällsviktiga anläggningar, Göteborgs stad, Trafikkontoret 2008-12-17. 
5 SMHI, 2006. Klimatunderlag för sårbarhetsanalys Göteborgs Stad – Etapp2, sannolikhets- och riskbe-

dömningar. 
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delen av Skeppsbroområdet, där normalvattenståndet är cirka 10,1 meter. I tabellen nedan redo-
visas vattenstånd med hundra års återkomstperiod, dels med dagens nivå och dels med två havs-
vattennivåhöjningar. 
 

Rosenlund Undre gräns Återkomstvärde Övre gräns 

Dagens vattenstånd 11,5 11,7 12,0 

Havsnivåökning 0,2 meter 11,7 11,9 12,2 

Havsnivåökning 0,9 meter 12,4 12,6 12,9 

 
Något förenklat uttryckt innebär detta att vattenståndet 11,7 meter kommer att inträffa med cirka 
63 % sannolikhet under en hundraårsperiod. Om havsytan stiger med 0,2 meter, kommer vatten-
nivån 11,9 meter att inträffa med cirka 63 % sannolikhet under en hundraårsperiod o.s.v.1. 
 

 
Förväntade vattennivåer vid Skeppsbron utan åtgärder 

 

Frågeställningar kring ledningssystemet är för närvarande under utredning. Det är oklart om de 
tidigare översvämningarna drabbat tele- och IT-ledningarna i området. Ledningsstråken ligger 
idag framförallt utmed Stora Badhusgatan och Södra Hamngatan.  
 
Högspänningsledningarna ligger i huvudsak utmed Stora Badhusgatan där också två nätstationer 
är belägna. Ytterligare en ligger vid Esperantoplatsen. Det finns ett tjugotal kabelskåp i området. 
Fjärrvärmeledningar ligger också i huvudsak utmed Stora Badhusgatan. Det finns ett tiotal fjärr-
värmekammare i området, dessa är byggda i betong. 
 
Stabiliteten mot Göta Älv respektive Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen har, för  
befintliga förhållanden samt framtida utformning, analyserats i tre stycken representativa  
sektioner. Utförda stabilitetsanalyser för befintliga förhållanden visar att rekommenderad säker-
hetsnivå inte uppfylls. Den rådande stabilitetssituationen för planområdet innebär att ingen höj-
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ning av dagens marknivåer eller ökad markbelastning kan tillåtas utan att förstärkningsåtgärder 
utförs.  
 
Erosionsrisken är mycket liten. Det är snarare så att området kan karaktäriseras som ett deposit-
ionsområde. 
 
Förändringar 
En ny spårväg anläggs i Stora Badhusgatan. I den norra delen av planområdet, söder om Sten-
piren, ligger en terminalbyggnad för kollektivtrafiken på en ny kajanläggning. Vattenområdet 
tas i anspråk för en ny färjeterminal.  
 
Blivande mark-, gatu- och kajplan måste grundläggas med bankpålar, påldäck eller full last-
kompensation (påförd belastning kompenseras genom att befintlig jord utskiftas mot lätt-
fyllning). Nya byggnader och kajer grundläggs med pålade konstruktioner. 
 
Marknivåerna inom detaljplanen ligger mellan +12,4 och +13,1 meter. Den lägsta nivån ligger i 
korsningen Surbrunnsgatan – Stora Badhusgatan.  
 
För att uppnå tillräcklig säkerhetsnivå med avseende på stabiliteten samt för att undvika en be-
lastningsökning på befintlig kajkonstruktion planeras spårvägen på Södra Hamngatan att grund-
läggas på påldäck med pålar som slås till fast botten. För höjning av gatunivån vid Rosenlunds-
gatan föreslås lättfyllnad i form av lättklinker.  
 
Befintliga dagvatten- och avloppsledningar kommer troligtvis att behöva flyttas på grund av den 
nya spårdragningen. Högspänningsledningar och mätstationer kommer sannolikt att byggas om 
framförallt på Stora Badhusgatan. Befintlig fjärrvärmeledning kommer att ersättas av en grövre 
ledning. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget 
Större delen av planområdet ligger över de nivåer som anges i översiktsplanen samt i SMHI:s 
utredning. Vid en utbyggnad av spårvägsdragningen i området kommer banan att utgöra en bar-
riär då denna planeras ligga på en nivå av ca. +12.80, dvs. över befintliga marknivåer väster om 
banan. Därmed kan den till viss del hindra områden öster om spårvägen från översvämning. 
Korsningen Surbrunnsgatan – Stora Badhusgatan ligger dock under de nivåerna och vid en 
översvämning med vattennivåer upp mot +12.60 kommer troligen spårvagnstrafiken hindras till-
fälligt. Sannolikt kommer dagvatten- och avloppssystem, samt el-, fjärrvärme-, tele- och IT-för-
sörjning att kunna drabbas vid framtida översvämningar. 
 
Utförda stabilitetsberäkningar visar att stabiliteten efter nybyggnad med föreslagna geotekniska 
åtgärder är tillfredställande.  
 
Nollalternativ 
Om inga åtgärder genomförs så kommer området öster om planerad spårväg, t.ex. Skeppsbro-
huset, att utsättas för fler översvämningar än i planalternativet, i figuren ovan redovisas vatten-
linjer för de scenarier som SMHI beräknat för Skeppsbroområdet.  Om de nuvarande höjderna 
på kajkant och markområdena kring Skeppsbron bibehålls, är området utsatt för stora risker vid 
höga vattenstånd. Sannolikheten för att översvämningar av området kommer att inträffa är 
mycket stor. Vid översvämning försvåras också transporter genom, till och från området. Över-
svämningar kan även innebära problem för elförsörjningen i området. Dricksvattensystemet på-
verkas inte då detta är ett slutet system. 
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Möjliga åtgärder 
För att klara hela planområdet, inkl. korsningen Surbrunnsgatan – Stora Badhusgatan från över-
svämningar enligt ovan krävs åtgärder (stödmurar vid kajer eller höjning av markområden) ut-
anför planområdet.  
 
För att åtgärda lågt liggande ledningar med utsläpp i älven krävs att pumpstationer anläggs för 
att pumpa ut dagvatten i Göta älv. Åtgärder för att säkra tele- och IT-ledningar kan vara att täta 
eller omsluta kabelbrunnar. Nätstationer och kabelskåp behöver anpassas i nivå så att de klarar 
förhöjda vattennivåer i framtiden. 
 
Olika typer av temporära åtgärder kan vara aktuella att överväga, dels fysiska barriärer men 
också administrativa åtgärder. Exempel på fysiska barriärer finns exempelvis i Prag där för-
beredda moduler kan byggas upp snabbt. Utöver föreslagna fysiska åtgärder kan en kombination 
av prognosmodeller och beredskapsplaner förbättra stadens möjligheter att skydda dels sam-
hällsviktiga funktioner, dels översvämningshotade områden. Om det finns tillräckligt med tid 
kan förberedda moduler liknande de som används i Prag monteras och skydda stadsområden 
under de relativt korta perioder översvämningar hotar. 
 
Utöver åtgärderna som syftar till att skydda Skeppsbroområdet, kan det finnas anledning till åt-
gärder för att möta hotet av en ännu högre havsyta än vad som anges i t.ex. översiktsplanen. Det 
bör noteras att det idag förekommer ett flertal utlåtanden och forskarrapporter som indikerar att 
havsnivåerna kan komma att stiga till högre nivåer än de som SMHI har beräknat för Göte-
borgsområdet. Detta beror till stor del på den accelererande avsmältningen av landbaserade isar 
i Grönland och Antarktis. Exempelvis anger de brittiska miljömyndigheterna en meter havsnivå-
höjning som den troliga till år 2100 med ett värsta scenario på 2,7 meter. I Göteborgsområdet 
medför närheten till Göta älvs, Mölndalsåns och Säveåns tillkommande vattenmassor ytter-
liggare en aspekt som försvårar översvämningsproblematiken. En särskild åtgärdsutredning 
krävs för att visa på vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt motiverade att genomföra. 
 
Åtgärder på en regional nivå kan i detta avseende vara att avleda Vänerns vatten via kanal eller 
tunnel till Uddevalla och Byfjorden. Redan i slutet på 1960-talet projekterades lösningar på hur 
detta skulle kunna byggas. Även i Klimat- och Sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) beskrivs 
dessa åtgärder med grova kostnadsbedömningar. Vidare har det föreslagits att en tunnel kan 
byggas från Vänern, parallellt med Göta älv, som kan förse Göteborg med dricksvatten.  
Åtgärder för att avleda vatten från Vänern kommer att vara mycket positivt för flera kommuner 
i området. I ett flertal länder finns exempel på större barriärer som skyddar städer och regioner, 
exempel på detta är Venedig, Rotterdam, S:t Petersburg och London. 
 
All aktivitet i området som inverkar på stabiliteten, exempelvis ökade markbelastningar,  
byggnation och grundförstärkningar, schaktning, muddring etc. ska utredas med hänsyn till  
stabiliteten såväl inom som utanför planområdet. Där det behövs ska erforderliga åtgärder ut-
föras för att stabiliteten ska vara säkerställd såväl permanent som i byggskedet. Stabilitets-
utredning ska utföras enligt Skredkommissionens Rapport 3:95, för minst detaljerad utredning. 
 
De stabilitetsförbättrande åtgärderna utförs på ett sådant sätt att utbyggnaden kan ske oberoende 
av angränsande projekt i området. Det behövs alltså inga åtgärder inom angränsande projekt, 
exempelvis utfyllnader i vattenområdet utanför planområdet, för att kunna säkerställa stabilite-
ten för planområdet. 
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Arbeten som innebär djupa schakter kommer att utföras inom spont för att undvika grundvatten-
sänkning som kan orsaka skadliga sättningar på byggnader och anläggningar. Länsvatten kom-
mer att tas omhand och renas i tre steg för att därefter återinfiltreras i möjligaste mån. 
 

Rosenlundsverket 

Nedan beskrivs översiktligt hur olyckor vid Rosenlundsverket kan påverka människors liv och 
hälsa samt egendom. Syftet är att ge underlag för ett beslut om hur anläggningar i Rosenlunds-
verkets närhet bör utformas samt hur området runt Rosenlundsverket kan skyddas. Dels kan 
Rosenlundsverket utgöra en risk för människor som rör sig i närheten av verket och dels kan an-
läggandet av spårvägen förbi Rosenlundverket innebära en kollisionsrisk. 
 
Tillämpliga lagar och riktlinjer 
Riktvärde för skyddsavstånd mellan en energianläggning av Rosenlundverkets storlek  
finns i Boverkets ”Bättre plats för arbete” men tar endast hänsyn till bostads- samt kontorsbe-
byggelse, inte till allmän plats, gatumiljöer eller liknande.  
 
Riktlinjer för hur spårvägar ska utformas finns och förutsätts innehållas i detta projekt. 
 
Nuvarande situation  
Rosenlundverket utgör en viktig komponent i stadens fjärrvärmenät, såväl som producent som 
viktig knutpunkt för distributionen. Norr om verket ligger Merkurhuset med främst kontors-
bebyggelse. I nordost ligger tät stadsbebyggelse med äldre kontors- och bostadsbebyggelse. I 
väst och nordväst rinner Göta älv ca. 50 meter från verket. Omedelbart söder om verket ligger 
Rosenlundskanalen och ca. 100 meter bort Järntorget. Österut närmast verket ligger kontors-
fastigheter. 
 
Verket eldas huvudsakligen med naturgas, men vid mycket kalla perioder används även reserv-
pannor som drivs med eldningsolja. Naturgasen levereras direkt till verket via ledningar under 
mark. Eldningsoljan tas emot från tankbåt som förtöjer vid Skeppsbron, normalt 4-5 gånger per 
år, varifrån inpumpning till en cistern sker via ledning i Rosenlundsgatan. Leverans och in-
pumpning av eldningsolja till verket kan även ske via lastbil. 
 
Oljecisternen, med en volym om 4 400 m3, är placerad under den stora skorstenen. För att und-
vika risk för överfyllnad fylls cisternen aldrig med mer än 3 000 m3. Oljecisternen är invallad i 
fyra steg. Under cisternen finns en invallning som rymmer 1 000 m3. Gården i anslutning till  
cisternen har täta dörrar och dagvattenbrunnar och rymmer 1 000 m3. Gården är i förbindelse 
med ytterligare två mindre ytor och totalt kan invallningen klara 3 140 m3. 
 
Inom verksamheten används drygt 100 olika kemikalier. De flesta lagras i ett förråd i källar-
planet. I verksamheten används syra och lut i betydande mängder för avsaltning av havsvatten. I 
en byggnad på gården finns en syra- och en luttank på vardera 7 m³. Tankarna är invallade.  
Leveranser av syra- och lut sker via lastbil. En utredning pågår om att förändra avsaltnings-
processen av havsvatten så att behovet av syra och lut upphör. 
 
Förändringar  
Detaljplanen kommer att innebära en ökad persontäthet i området närmast Rosenlundsverket. 
Den nya spårvägen medför att en ombyggnation av Rosenlundsverket kommer att göras för att 
förstärka väggen mot Stora Badhusgatan så att den klarar en påkörning av en spårvagn. Genom-
förandet av muren kommer att säkerställas genom det avtal som tecknas angående marköver-
låtelse mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stad. Detta innebär att invallningsvolymen 
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kommer att minska. Flera olika lösningar har föreslagits så att problemet med den minskade 
volymen löses och frågan behandlas därför inte vidare här. I huvudsak så löses frågan genom att 
volymen lagrad olja minskas. 
 
Konsekvenser  
Planförslaget 
Skyddsobjekten i området utgörs, då denna beskrivning fokuserar på människors liv och hälsa, 
av människor. Vid nyetablering av anläggningar används dimensionerande skadefall som un-
derlag för att bedöma riskerna. I detta fall handlar det inte om Rosenlundsverkets etablering 
utan istället om nyetableringen av trafikanläggningar runt detta. För att ta fram dimensionerande 
skadefall behöver följande frågor besvaras: 
 
 Vilken eller vilka typer av olycksfall är karakteristiska för verksamheten? 
 Vilka typer av olyckor är de potentiellt allvarligaste? 

 
I följande avsnitt undersöks översiktligt de typer av olyckor som kan anses vara karakteristiska 
för en eventuell olycka vid Rosenlundsverket.  
 
I verksamheten hanteras huvudsakligen naturgas och brännolja. Olyckor med dessa två ämnen 
kan ses som karakteristiska för anläggningen. Naturgas och brännolja står troligen också för de  
olyckor som allvarligast kan drabba människors liv och hälsa. Energianläggningar innebär risker 
vid transport, lagring och hantering av bränsle. Vid Rosenlundsverket förkommer lagring av 
eldningsolja, detta är inte fallet för naturgas som inte lagras vid Rosenlundsverket, endast  
transport och hantering är aktuella riskkällor vad gäller naturgas. 
 
Syra och lut kan skada människor, exempelvis kan läckage av syra leda till vätgasbildning som 
kan explodera. Sannolikheten att en olycka med syra eller lut ger betydande konsekvenser för 
människor i omgivningen bedöms vara liten. En rad andra kemikalier hanteras på Rosenlunds-
verket men ingen i sådan kvantitet att de innebär någon större risk. 
 
Olyckor med naturgas kan inträffa vid transport via ledningsnätet. Antingen inträffar en olycka 
genom kraftig upphettning av en naturgasledning, vilket troligen leder till en explosion. Det 
andra möjliga startscenariot är genom läckage och gnistbildning vilket kan leda till en jet-
flamma, en gasmolnsbrand eller en gasmolnsexplosion. Konsekvenserna vid en gasmolns-
explosion eller ledningsexplosion kan bli allvarliga och flera människor kan omkomma både i 
och utanför byggnader. Även vid uppkomst av en jetflamma eller gasmolnsbrand kan människor 
omkomma men då framförallt människor vistandes utomhus. 
 
Olyckor med olja kan inträffa i flera situationer på Rosenlundsverket bl.a. vid transport till an-
läggningen, inpumpning till cistern och vid förvaring i cistern. Som mest hanteras 3 000 m3 
brännolja på Rosenlundsverket. Säkerhetsåtgärder är vidtagna vid cisternen bl.a. är den invallad. 
Största olycksrisken förekommer vid överpumpning till cistern, då kan ett läckage som antänds 
leda till en pölbrand. En pölbrand med 3 000 m3 brännolja ger upphov till betydande värme-
strålning och flera människor kan skadas och även omkomma. Framförallt är människors som 
vistas utomhus hotade. 
 
Under perioden 1997-2007 har det funnits ett relativt jämnt antal, ungefär 170 stycken, aktiva 
kraft- och värmeverk i Sverige. I dessa förekommer det ett stort antal bränder och eller explos-
ioner. I ungefär 2/3 av kraft- och värmeverken i Sverige inträffar det årligen en brand. Den 
större delen utgörs av små brandförlopp utan allvarliga konsekvenser. Frekvensen för större 
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brandförlopp, där branden eller explosionen sprider sig utanför den första brandcellen, är betyd-
ligt mindre än det totala antalet bränder ungefär 5 %, för åren 1997-2007 . 
 
Frekvensen för antalet incidenter där personskador inträffat under samma period är knappt 1 %. 
De senaste åren, 1996-2008, är det på kraft- och värmeverk totalt 19 personer som skadats lind-
rigt och fyra personer som har blivit svårt skadade, ingen har omkommit i bränder eller explos-
ioner. Då det endast är sex av dessa personer som skadats vid större brandförlopp är det rimligt 
att anta att det är främst personal i kraft- och värmeverken som skadats. Risken för att 3:e man 
drabbas i ”vanliga” incidenter är mycket liten. Det går inte, baserat på denna korta statistiska 
serie att utesluta att betydligt allvarligare olyckor kan inträffa. 
 
Om Rosenlundsverket antas vara likvärdigt med övriga kraft- värmeverkstationer i serien så kan 
det konstateras att sannolikheten är som minst 30 % för att det under en 60-årsperiod åtminstone 
en gång skadas personer i ett brandförlopp på verket. 
 
Med förändringen av området kommer persontätheten att öka. Samtidigt genomförs åtgärder för 
att förbättra säkerheten, vilket innebär att trots en ökande persontäthet kan risknivån sänkas 
jämfört med nuläget. Eventuella utbyggnader på Rosenlundsverkets område bör utformas så att 
omkringliggande områden skyddas. Då nya byggnader anläggs inne på Rosenlundsverkets om-
råde kommer de att innebära en barriär för omgivande bebyggelse mot olyckor på Rosenlunds-
verket. Då vistandes i dessa byggnader kommer att vara medarbetare på Göteborgs Energi och 
Rosenlundsverket kan det vara acceptabelt att de utsätts för en högre risk än omgivningen. 
 
Risken för att en spårvagn skulle spåra ur och kollidera med Rosenlundsverket är mycket liten. 
Den förstärkta väggen gör dessutom att oljetanken skyddas om en kollision skulle ske. Både 
risker och konsekvenser avseende en spårvagnskollision med Rosenlundsverket är minimala. 
 
Nollalternativ 
I nuläget vistas relativt många personer i närheten av Rosenlundsverket. Detta innebär att om en 
allvarlig olycka inträffar på Rosenlundsverket kan åtskilliga människor skadas. Om förändring-
arna uteblir kommer risknivån att vara oförändrad. 
 
Möjliga åtgärder 
På Rosenlundsverket har Göteborgs Energi vidtagit flera åtgärder för att förbättra säkerheten i 
verksamheten. När det gäller hantering av farligt gods kan aldrig samtliga risker byggas bort.  
En viss risk för en olycka kommer alltid att kvarstå.  
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Buller  

Störande buller drabbar i dag många människor med t.ex. störd sömn och sämre välbefinnande 
som följd. För att motverka ohälsa och dålig boendemiljö fastställde riksdagen i mars 1997 rikt-
värden för trafikbuller. 
 
Vid bedömning av bullerstörningar används måtten ekvivalent ljudnivå som är ett slags genom-
snittlig ljudnivå för dygnet och maximal ljudnivå som är den högsta ljudnivån under en viss 
period. En fördubbling/halvering av trafiken ger en förändring av den ekvivalenta ljudnivån 
med cirka 3 dB(A). Trafikbuller mäts i decibel A, dB(A). För varje dB starkare buller ökar stör-
ningarna med 20 %. 
 
Buller från spårtrafik och vägtrafik är av olika karaktär. För spårtrafik är det i allmänhet den 
maximala ljudnivån när tåget passerar som är av störst betydelse för störningsupplevelsen. Väg-
trafik har en karaktär av brus, framför allt vid stora trafikmängder, därmed är den ekvivalenta 
ljudnivån oftast avgörande för störningsupplevelsen. 
 
När bullernivån blir så hög att det blir svårt att uppfatta tal, är det vid ljudnivåer över 60 dB(A). 
Påverkan på sömn kan vara vid ljudnivåer över 40 dB(A). 
 
Under byggtiden kan borrning och sprängning ge upphov till stomljud som fortplantas genom 
berget. Detta beskrivs mer ingående i MKB.n för järnvägsplanen. 
 
Ljudberäkningar har genomförts för ett framtida läge 2015 efter utbyggnad av spårvägen. Be-
räkningen som gjorts för järnvägsplanen avser endast ljud från spårvagn. I beräkningen som 
görs för detaljplanen för spårvägen (i denna MKB) ingår även ljud från vägtrafik. 
 
Tillämpliga lagar och riktlinjer 
Olika riktvärden gäller beroende på vad det bullerutsatta området används till och vilken buller-
källa som alstrar ljudet, t.ex. vägtrafik eller spårvägstrafik. Grunden till riktvärdena lades i den 
s.k. infrastrukturpropositionen, som regeringen fastslog i mars 1997. Sedan dess har riktvärdena 
bearbetats och tolkats av olika ansvariga myndigheter. 
 
Vägtrafik 
F.d. Vägverket, som nu uppgått i Trafikverket, har gett ut ”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd 
för Vägverket”, 2002. De innehåller bland annat riktvärden för bullerbegränsande åtgärder vid 
nybyggnad och väsentlig ombyggnad av allmän väg. Råden gäller för Trafikverket och är Tra-
fikverkets tolkning av hur infrastrukturpropositionens riktvärden ska tolkas. Råden gäller for-
mellt inte för Göteborgs stad, men i avsaknad av egna riktvärden är det rimligt att överväga att 
tillämpa Trafikverkets riktvärden även avseende vägtrafik. 
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De riktvärden som gäller enligt Vägverkets allmänna råd är de samma som enligt Infrastruktur-
propositionen 1996/97:53 kompletterat med värden för andra typer av lokaler än bostäder, se 
följande tabell: 
 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler   

 Utomhus 60   551 701 

 Inomhus 304 452 

Undervisningslokaler   

 Inomhus 30 455 

Arbetslokaler   

            Inomhus 40  

 Utomhus 65  

 
Spårtrafik 
Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för buller, baserat på Riks-
dagens riktvärden: Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik – riktlinjer och tillämpning 
(Dnr. S02-4235/SA60) 2006-02-01, se tabell nedan. Spårvägar räknas till spårbunden linjetrafik. 
Olika riktvärden gäller för olika lokaler. 
 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler   

 Utomhus 60   551 701 

 Inomhus 304 452 

Undervisningslokaler   

 Inomhus  455 

Arbetslokaler   

 Inomhus  603 

1. Avser uteplats, särskilt avgränsat område. 
2. Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00-06.00 samt övriga bostadsrum (inte 

hall, förråd, WC etc.). 
3. Avser arbetslokaler för tyst verksamhet. 
4. Avser boningsrum (inte hall, förråd och WC). 
5. Avser nivå under lektionstid. 

 
Riktvärden för sammanlagt ljud från spår- och vägtrafik 
Hänsyn bör också tas till den samlade bullersituationen. När det förekommer flera bullerkällor, 
eller när buller från en källa kombineras med andra miljöbelastningar (till exempel vibrationer 
eller luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en 
godtagbar ljudmiljö (Från Boverkets Allmänna råd 2008:1). För inomhusnivån ska den sam-
manlagda ljudnivån beaktas vid bedömning av behov av åtgärder. 
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Nuvarande situation 
I dagsläget består planområdet av befintliga väg- och gatumiljöer. De befintliga ljudkällorna 
inom utredningsområdet utgörs till största del av vägtrafikbuller. Hamnverksamheten (t.ex. Ci-
tyvarvet på andra sidan älven), fartyg samt Rosenlundsverket är källor som också påverkar om-
givningen, men dessa källor bedöms inte påverka den totala dygnsekvivalenta ljudnivån. De kan 
dock vara störande om höga ljudimpulser förekommer eller om ett ihållande ljud hörs nattetid. 
Rosenlundsverket är i drift året runt, men högproduktion av el och fjärrvärme sker endas en-
staka gånger per vintersäsong. Vägtrafiken är således dimensionerande för den totala ekviva-
lenta ljudnivån. 
 
Idag finns ingen spårvagnstrafik i området, trots det är ljudnivån relativt hög. Lokalt är det 
framför allt gatutrafiken som medför höga bullernivåer samt att det finns ett generellt bak-
grundsbuller i staden. Ljudmätningar har gjorts på några platser och de visade på mellan 60 -62 
dBA, varav på de mest utsatta bostäder är det 45-59 dBA ekvivalent ljudnivå.  
 
Ljudnivåmätningar 
Två stycken långtidsmätningar av ljudnivån har utförts i utredningsområdet. En mätpunkt var 
placerad på fasaden till byggnaden i kv. Redaren och vette ut mot Skeppsbron. Denna mätpunkt 
satt högt placerad och registrerade, förutom vägtrafiken, även bullerkällor i hamnen och längs 
älven. Den andra mätpunkten satt på fasaden till en byggnad längs Södra Hamngatan, i kv.  
Residenset. Vägtrafiken dominerade mätningarna i denna punkt. Resultaten visade på nivåer 
mellan 61 dBA på dagen och 56 dBA på natten på Skeppsbron och något högre vid Södra 
Hamngatan 
 
Beräkningarna för nuläget bekräftar de ljudnivåer som mätts (se bilder på sid. 31 för fasadernas 
lokalisering): 
 

Hus med bostäder Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 

före utbyggnad 

Maximal ljudnivå från vägtrafik 

före utbyggnad 

Surbrunnsgatan 8, syd-

västra fasaden, vån. 2-5 
63-61 dBA 81-77 dBA 

Surbrunnsgatan 10-12, 

sydvästra fasaden, vån. 2-5 
61-60 dBA 81-77 dBA 

Stora Badhusgatan 30, 

nordvästra fasaden, vån 2-6 
62-59 dBA 82-76 dBA 

Norra Liden 4, nordvästra 

fasaden, vån. 2-7 
52-53 dBA 62-65 dBA 

Norra Liden 8, nordvästra 

fasaden, vån. 1-6 
56-55 dBA 71-68 dBA 
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Förändringar 
Detaljplanens innehåll 

  

Detaljplanen omfattar en del av en ny spår-
vägssträckning mellan Järntorget och Lilla 
torget, via Järntorgsgatan, Stora Badhusga-
tan och Södra Hamngatan. Västtrafik kom-
mer att trafikera sträckan med två linjer om 
sammantaget 480 turer/dygn. Spårvägen ska 
byggas med gatuspår. Även bussar kommer 
att trafikera banan på Stora Badhusgatan och 
norra Skeppsbron. Spårvagnarnas hastighet 
är maximalt 30 km/h, dock något lägre vid 
hållplats och kurvor. Vägtrafiken kommer 
att lyftas bort från Skeppsbroleden och läg-
gas på Stora Badhusgatan, som blir det hu-
vudsakliga trafikerade stråket inom planom-
rådet.  
 
Ljudberäkningarna för vägtrafiken är gjorda 
med utgångspunkt från dagens trafiksiffror, 
där även bussar i linjetrafik ingår. Antalet 
bussar som passerar nya hållplatsläget på 

Skeppsbron har antagits utifrån befintliga tidtabeller för de linjer som idag passerar Skeppsbron. 
Det ger ca. 700 passager per dag. Efter ombyggnad av området kommer all trafik att ledas via 
Stora Badhusgatan. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget 
Bullersituationen ska ses i det perspektivet att Götaleden tidigare passerade området innebä-
rande stora bullerproblem, leden fördes ner i en tunnel för att förbättra denna situation och möj-
liggöra en utveckling av staden längs södra älvstranden. Att, så som detaljplanen föreslår, samla 
trafiken i Stora Badhusgatan ger marginellt högre bullervärden längs den gatan samtidigt som 
Skeppsbron (gatan/kajen) får lägre bullervärden. Med ett färdigbyggt Skeppsbron med nya bo-
stadskvarter åstadkoms på så sätt en totalt sett bättre bullersituation med få bullerstörda bostäder 
jämfört med nuläget. Motiv anses därmed finnas för att riktvärden för buller överstigs i och med 
aktuell detaljplan. 
 
Den främsta fördelen ur ljudmiljösynpunkt med föreslaget alternativ är att ljudnivån vid älvka-
jen kommer att sjunka. Den tillkommande spårvägen kommer dock att medföra ökande ljudex-
ponering av spårvagnsljud inom området eftersom ingen linje går där i dagsläget men det är 
vägtrafikbullret som dominerar den totala ljudmiljön. Beräkningarna visar att för de befintliga 
bostadshusen klaras bullerriktvärdena för spårväg, och inga särskilda åtgärder behövs för att 
klara riktvärdena. Även riktvärdena för undervisningslokaler, kontor och annan tyst verksamhet 
klaras samt de maximala ljudnivåerna inne på gårdarna. 
 

Karta över den föreslagna trafikstrukturen på 

Skeppsbron. 
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Ljudnivån från vägtrafiken är hög i dagsläget, men inte över 65 dBA ekvivalent ljudnivå fri-
fältsvärde vid fasad. Efter utbyggnad blir beräknade ljudnivån från vägtrafiken fortsatt hög vid 
de flesta fastigheter. I några fall ligger ljudnivån över riktvärdena. I tabellen nedan visas beräk-
nad ljudnivå utomhus som frifältsvärde vid fasad för fastigheter med bostäder. De röda/feta 
markeringarna innebär att beräknad ljudnivå överskrider riktvärdena för vägtrafikbuller utom-
hus och även inomhus om schablonvärdet 25 dB ljudnivåskillnad ute och inne tillämpas. Inom 
parentes redovisas ljud från både väg- och spårtrafik sammanlagrat. 
 

Hus med bostäder Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 

efter utbyggnad (+spårväg) 

Maximal ljudnivå från vägtrafik 

efter utbyggnad 

Surbrunnsgatan 8, syd-

västra fasaden, vån. 2-5 
63-62 dBA (63 dBA, vån. 2) 83-78 dBA 

Surbrunnsgatan 10-12, 

sydvästra fasaden, vån. 2-5 
62-60 dBA (59 dBA, vån. 2) 82-77 dBA 

Stora Badhusgatan 30, 

nordvästra fasaden, vån 2-6 
65-63 dBA (65 dBA, vån. 2) 81-76 dBA 

Norra Liden 4, nordvästra 

fasaden, vån. 2-7 
46-55 dBA (47 dBA, vån. 2)  60-67 dBA 

Norra Liden 8, nordvästra 

fasaden, vån. 1-6 
58-57 dBA (59 dBA, vån. 1) 71-68 dBA 

 
Även i undervisningslokaler på Stora Badhusgatan och i arbetslokaler i en del fastigheter över-
skrids riktvärdena för ljud inomhus. 
 
Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen spårvagnstrafik kommer att ledas över Stora Badhusgatan 
och Skeppsbron då spårvagnsnätet inte byggs ut. Planområdet och närområdet kommer inte att 
påverkas av ljudexponering från spårvagnar. Vägtrafiken överskrider riktvärdena liksom i nulä-
get som i planalternativet, se tabell under avsnittet Nuvarande situation.  
 
Möjliga åtgärder 
För spårvagnsljudet får man skilja på åtgärder vid husen, vid spåret eller mellan spåret och hu-
sen. 
 

 Åtgärder i byggnader för buller från spårvagn behövs inte. 
 Gör stabil grundläggning av spåret. 
 Välj normalsektion med betongplatta för raka spåravsnitt. Det är viktigt att plattan har 

god kontakt med underlaget, så att vibrationer i plattan minimeras. Plattan ska absolut 
inte ligga på ett elastiskt underlag eftersom det ger en ökad ljudutstrålning vid låga fre-
kvenser. 

 I kurvor ska en spårsektion med rälsen inbäddad i en viskoelastisk massa väljas, för att 
reducera risken för kurvskrik. 

 
För att uppfylla riktvärdena för vägtrafikbuller ska ljudnivå inomhus, vid balkonger och fasad-
ljudisolering kontrolleras och därefter ska åtgärder för att sänka ljudnivån inomhus och på bal-
konger göras för de fastigheter som pekas ut nedan. I tabellen nedan redovisas vilka bostäder 
eller lokaler för vilka åtgärd avseende ljudnivå inomhus i bostäder, undervisningslokaler och på 
balkong vid bostad bör utredas. När den nya spårvägen är tagen i drift och vägtrafiken omlagd 
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ska ljudnivån inomhus och ljudisoleringen kontrolleras i de utpekade fastigheterna. Behovet av 
ljudisolering beräknas utgående från ljudmätningarna. Det rör sig företrädesvis om att montera 
tilläggsruta eller byta fönster samt att eventuellt byta friskluftsintag. 
 

Fastighet Användningsområde Åtgärd 

46:13 Surbrunnsgatan 8, sydvästra fasaden, våning 2-5 Bostad 1) 

46:17 Surbrunnsgatan 10-12, sydvästra fasaden, våning 2-5 Bostad 1) 

46:2 Stora Badhusgatan 30, nordvästra fasaden, våning 2-6 Bostad 1) 

64:28 Norra Liden 8, nordvästra fasaden, våning 1-6 Bostad 1), 6) 

47:1 Esperantoplatsen 9, västra fasaden, våning 1-2 Kontor 4) 

64:30 Stora Badhusgatan 12, nordvästra fasaden, våning 7 Undervisningslokaler 5) 

64:31 Stora Badhusgatan 16, nordvästra fasaden, våning 1-7 Undervisningslokaler 5) 

 

1) Kontroll i bostad av ljudisolering och eventuellt komplettering med tilläggsruta eller byte av fönster och 

friskluftventil för att klara 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus för vägtrafik-

buller 

4) Kontroll i arbetsplats av ljudisolering och eventuellt komplettering med tilläggsruta eller byte av fönster 

och friskluftventil för att klara 40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus för vägtrafikbuller 

5) Kontroll i utbildningslokaler av ljudisolering och eventuellt komplettering med tilläggsruta eller byte av 

fönster och friskluftventil för att klara 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus för vägtrafikbuller 

6) Kontroll vid bostad av ljudnivå på uteplats eller balkong och eventuellt komplettering med lokal buller-

skyddsskärm för att klara 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå utomhus för vägtrafik-

buller
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De södra fasaderna som är aktuella för eventuella åtgärder enl. listan på föregående sida 

 

 
De västra fasaderna som är aktuella för eventuella åtgärder enl. listan på föregående sida 
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Avstämning mot mål och riktlinjer 

Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta mål antogs av riksdagen i 
april 1999. Riksdagen har även antagit sexton nationella miljökvalitetsmål (se tabellen nedan). 
Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som 
är ekologiskt hållbara på lång sikt. De kan därför anses vara en precisering av den ekologiska 
aspekten av en uthållig utveckling. Enligt riksdagens beslut ska miljömålen i huvudsak vara 
uppnådda år 2020 (inom en generation). 

Relevanta miljömål 

Bedömningen av de relevanta miljömålen för detta projekt framgår också av tabellen nedan.  
 

Relevanta nationella miljömål Påverkas Påverkas ej 

Begränsad klimatpåverkan   

Frisk luft   

Bara naturlig försurning   

Giftfri miljö   

Skyddande ozonskikt   

Säker strålmiljö   

Ingen övergödning   

Levande sjöar och vattendrag   

Grundvatten av god kvalitet   

Hav i balans samt levande kust och skärgård   

Myllrande våtmarker   

Levande skogar   

Ett rikt odlingslandskap   

Storslagen fjällmiljö   

God bebyggd miljö   

Ett rikt växt- och djurliv   

 
Motivet för bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen för Skeppsbron har effekter på 
de miljöfaktorer som omfattas av dessa mål. De övriga miljökvalitetsmålens miljöfaktorer på-
verkas inte alls eller i mindre omfattning och detaljplanen föreslås därför inte analyseras i för-
hållande till dessa.  
 
En MKB skall enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål 
och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet” (6 kap 12 § punkt 5). Detta avsnitt 
presenterar den riktningsanalys som gjorts av detaljplanen i förhållande till miljömålen. De  
konsekvensanalyser som gjorts i de föregående kapitlen är underlag för riktningsanalysen. I 
analysen nedan presenteras först det nationella målet. Därefter redogörs för motiven för gjorda 
bedömningar. Bedömningen sammanfattas med ett glatt, tveksamt eller surt ansikte.  

 
Ett glatt ansikte om: Ja, vi tror att förslaget kommer att bidra till att nå målet. 
 
Ett liknöjt ansikte om: Tveksamt om förslaget kommer att bidra till att nå målet. 
 
Ett surt ansikte om: Nej, vi tror inte att förslaget kommer att bidra till att nå målet. 
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Begränsad klimatpåverkan 

Beskrivning 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 

sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås. 
 
Utvärdering 
Koldioxid är den viktigaste växthusgasen och uppstår framför allt vid förbränning av fossila 
bränslen. Utbyggnad av spårväg ger möjligheter till ökat kollektivresande. Dessutom främjas 
bytesmöjligheter mellan olika kollektivtrafikslag genom den nya knutpunkten. Förslaget skapar 
förutsättningar för att få renare luft i staden eftersom spårvägstrafik inte genererar luftförore-
ningar i gatumiljön. Den minskning av trafikens luftföroreningar som en bra kollektivtrafik kan 
medföra bidrar till att uppnå detta miljömål. 

 
Ett genomförande av detaljplanen bidrar därför till att uppnå detta miljömål. 
 

Frisk luft 

Beskrivning 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. 
 

 
Utvärdering 

En bra kollektivtrafik, på spår, kan minska av trafikens luftföroreningar, vilket bidrar till 
att uppnå detta miljömål. Se även ovan. Ett genomförande av detaljplanen bidrar därför 
till att uppnå detta miljömål. 

 

Bara naturlig försurning 

Beskrivning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska understiga gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka 
korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och byggnader. 
 

Utvärdering 
Det finns ett samband mellan utsläppen av kvävedioxider och försurning av mark. Enligt den 
nationella utvärderingen är det tveksamt om miljömålet kan klaras inom en generation. Detta på 
grund av att minskningen av utsläppen av kvävedioxid inte längre minskar eftersom det totala 
trafikarbetet ökar. Som tidigare konstaterats innebär förslaget ökade möjligheter för kollektiv-
trafik redande. 

 
Ett genomförande av detaljplanen bidrar därför till att uppnå detta miljömål. 
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Ingen övergödning 

Beskrivning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människornas hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlighet-
erna till allsidig användning av mark och vatten. 

 
Utvärdering 
Det finns ett samband mellan utsläppen av kväveoxider och övergödning av mark och vatten. 
En stor del av utsläppen härrör från vägtrafik. Som tidigare konstaterats innebär förslaget ökade 
möjligheter till kollektivtrafikresande (spårväg). 

 
Ett genomförande av detaljplanen bidrar därför till att uppnå detta miljömål. 
 

God bebyggd miljö 

Beskrivning 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-
miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska  

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
Utvärdering 
Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktliga planering. Planför-
slaget medger bebyggelse på mark som är påverkad av mänsklig aktivitet men inte ianspråk-
tagen för bebyggelse. Infrastrukturen för kollektivttrafiken kompletteras och förbättras. Framför 
allt omläggningen av vägtrafiken innebär en viss ökning av bullret vid t.ex. Stora Badhusgatan. 
Ljudmiljön vid kajkanten blir däremot bättre än i dagsläget då vägtrafiken flyttas från Skepps-
bron till Stora Badhusgatan. Möjligheterna till att utnyttja kajen för andra ändamål blir större 
och motiv anses därmed finnas för att riktvärden för buller överstigs i och med aktuell detalj-
plan. 

 
Det är tveksamt om ett genomförande av detaljplanen bidrar till att uppnå detta mål. 
 

Sammanfattande bedömning 

Ett genomförande av förslaget innebär ingen eller begränsad påverkan på 11 av de 16 nationella 
miljömålen. Förslaget bidrar till att uppnå fem av dem. 
 
Sammantaget bidrar detaljplanen till att uppnå de nationella miljömålen. Den ökade möjligheten 
till en levande stad och ett boende med god tillgång till kollektivtrafik ger framför allt denna 
slutsats. 
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Uppföljning och fortsatt arbete 

När en detaljplan har genomförts ska ” kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljö-
påverkan som planens … genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för att … kommunen 
tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att 
lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap. 18 § miljöbalken). Det är viktigt att notera 
att det är både den förutsedda och oförutsedda betydande miljöpåverkan som ska följas upp. 
 
I lagtexten finns också krav på att MKB:n ska innehålla en redogörelse för ”åtgärder som plane-
ras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen … medför” (6 kap. 12 § punkt 9 miljöbalken). I genomförandebeskrivningen kan kom-
munen redovisa ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatören. 
 
Ur ett mer principiellt perspektiv har uppföljning stor betydelse för att tillgodose syftet med 
miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling. De miljökonsekvenser 
som följer av en plan är svåra att förutse i planprocessen och arbetet med miljöbedömningen. 
Uppföljningen visar på skillnader ”mellan bedömda och verkliga miljöeffekter samt behov av 
ytterligare åtgärder för att förhindra eller begränsa” betydande negativa konsekvenser. Upp-
följningen bidrar till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar. 

Utkast till program för uppföljning 

Ansvar för uppföljningen 
Förslaget är att kommunen genom stadsbyggnadskontoret har det övergripande ansvaret för att 
uppföljningen genomförs. Miljöförvaltningen föreslås ansvara för granskning av uppföljningen. 
Beslut om eventuella åtgärder föreslås fattas av byggnadsnämnden. Kostnaden för upp-
följningen bör regleras i genomförandebeskrivningen. 
 
Tidpunkt 
Förslaget är att genomföra uppföljningen och presentera den samlat i en uppföljningsrapport. 
Ärendet bör rapporteras till både kommunstyrelsen och miljönämnden. 
 
Avgränsning av miljöfaktorer 
Uppföljning bedöms vara motiverat gällande trafikbuller.  

Fortsatt arbete 

Detaljplanen har varit föremål för samråd under hösten 2009. Med utgångspunkt från inkomna 
synpunkter har detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen bearbetats inför utställning. 
Byggnadsnämnden tar sedan ställning till antagande av detaljplanen med utgångspunkt från 
inkomna synpunkter. Den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen kommer att baseras på det 
förslag som ska antas.  
 
Med utgångspunkt från denna miljökonsekvensbeskrivning är följande frågor särskild viktiga att 
diskutera under utställningen: 
 
 Kvaliteten i konsekvensbeskrivningarna i förhållande till syftet med miljökonsekvensbe-

skrivning enligt 5 kap. 18 § PBL och 6 kap. 11 § andra stycket,  
 ställningstagandet till betydande miljöpåverkan, 
 eventuella fördjupningar/ kompletteringar som behöver göras för att minska befintliga 

osäkerheter,  
 vilka möjliga åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka negativ miljöpåverkan bör 

arbetas in i förslaget och finns det ytterligare åtgärder som bör övervägas samt 
 förslaget till uppföljningsprogram. 
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Vid byggandet av ny spårväg krävs prövning och fastställelse av Järnvägsplanen enligt Järn-
vägslagen. Förutom detta är även följande prövningar aktuella:  
 

 Samlad ansökan för planerade arbeten och ingrepp i fornlämningar enligt KML (kul-
turminneslagen). Om det visar sig finnas fornlämningar som måste avlägsnas skall 
dessa dokumenteras genom lagstadgade arkeologiska slutundersökningar. Ansökan och 
frågor hanteras av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.  

 
 Arbeten i vatten som hanteras i separat ansökan 
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Bilaga 1 – Avgränsning 

Svarar på frågan: I vilken utsträckning behöver olika frågor utredas och beskrivas i miljökonse-
kvensbeskrivningen? 
 

Miljöfaktor Miljökonsekvenser Motiv och fortsatt arbete 

 Stora Måttliga Små  

Miljö och hälsa 

Mark    I området finns förorenad mark. Behandlas i planbe-

skrivningen. Ev. skredrisk behandlas i kapitlet Risk.  

Luft    Förändrat trafikarbete ger förändrad luftkvalitet. 

Behandlas i planbeskrivningen. 

Vatten    Det finns inga dricksvattenbrunnar i anslutning till 

planområdet. Recipient är Göta Älv som är dricksvat-

tentäkt för Göteborg. Planområdet ligger dock en bra 

bit nedströms vattenintaget. Vidare är Göta Älv på-

verkad av den urbana miljön och har ett mycket stort 

flöde. Sammantaget bedöms känsligheten för grund-

vattnet som låg. Behandlas inte i MKB:n. Miljökvali-

tetsnormer för vatten behandlas i planbeskrivningen. 

Ljusförhållanden 

och lokalklimat 

   Ett genomförande av planen medför ingen bebyggelse 

som påverkar ljusförhållanden eller lokalklimat. Be-

handlas inte i MKB:n. 

Risk    Rosenlundsverket med tillhörande kemikalie-, natur-

gas- och oljehantering medför risker. Risk för över-

svämning finns om inte åtgärder vidtas. Kajer flyttas 

ut och bryggor anläggs i vattnet vilket kan medföra 

konflikter med sjöfartstrafik, detta behandlas i kapitlet 

Riksintressen.  

Buller     Ljudnivåerna förändras p.g.a. förändrat trafikarbete 

samt ny spårväg. Behandlas i kapitlet Buller.  

Natur- och kulturmiljö 

Växt- och djurliv    Planområdet omfattar hårdgjord mark inom stadsbe-

byggelse och den marina floran och faunan i Göta älv 

är mycket begränsad med undantag av fisk. Eventuell 

uppgrumling i samband med byggnation bedöms inte 

påverka fisken då pågående verksamheter i hamnom-

rådet innebär konstant omblandning och uppgrumling 

av sediment. Ett genomförande av planen medför ej 

påverkan på någon naturmiljö. Behandlas inte i 

MKB:n. 

Kulturmiljö    Detta är en fråga om påverkan på riksintresset för 

kulturmiljövården och det finns fornlämningar (främst 

befästningsanläggningar) att ta hänsyn till. Påverkan 

på kulturmiljön behandlas i kap. Riksintressen.  
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Miljöfaktor Miljökonsekvenser Motiv och fortsatt arbete 

 Stora Måttliga Små  

Visuell miljö – 

stads- och land-

skapsbild 

   Ett genomförande av detaljplanen medför små föränd-

ringar i stadsbilden. Detta behandlas i planbeskriv-

ningen. 

Naturresurser 

Riksintressen enligt 

3 och 4 kap. MB 

   Planområdet berör tre riksintressen enligt 3 kap. mil-

jöbalken; riksintresse för kulturmiljövård (innersta-

den) samt två riksintressen för kommunikation (sjö-

fart, hamn och sjöfart, farled). Behandlas i kapitlet 

Riksintressen. Här behandlas även eventuella skade-

händelser i samband med sjöfarten. Den planerade 

Västlänkstunneln är av riksintresse för kommunikat-

ion (järnväg) och tangerar planområdet, men berörs 

inte av planens genomförande och hanteras inte i 

denna MKB.  

Hushållning med 

material och energi 

   Förbrukningen beror t.ex. på val av uppvärmningssy-

stem, materialval, konstruktion i byggnader m.m. och 

behandlas inte i MKB:n. 

Social miljö och livsmiljö 

Rekreation och 

rörligt friluftsliv 

   Inga av dessa aspekter berörs av detaljplanen. 

Social miljö    Området är till stora delar obebyggt med få bostäder. 

Ett genomförande av detaljplanen kan medföra att 

området blir mer befolkat än idag. Detta behandlas i 

planbeskrivningen. 
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