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Detaljplan för verksamheter vid Tankgatan samt broar över järnväg
inom stadsdelen Arendal i Göteborg

Planbeskrivning

1. Planens syfte och huvuddrag

1.1 Bakgrund
Göteborgs hamn utvecklas och godsvolymerna som hanteras i hamnen har under den senaste femårs-
perioden ökat kraftigt. Under tiden fram till år 2015, planeras godsvolymerna över hamnen att öka 
ytterligare. Med anledning härav erfordras dels utbyggnad av infrastrukturen inom och i anslutning 
till hamnområdet och dels iordningställande av nya områden för hamnanknutna verksamheter.

Frakt av gods via hamnen sker som väg- och järnvägstransporter men även i form av feedertranspor-
ter, dvs. genom omlastning i hamnen och fortsatta transporter med olika fartyg. Kopplat till hamn-
verksamheten erfordras vitt skilda byggnader och anläggningar som t.ex. terminal- och servicean-
läggningar, uppställningsytor etc. samt byggnader och anläggningar för kontrollfunktioner. 

1.2 Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra förbättringar av infrastrukturen kopplade till Göteborgs hamn och 
övriga verksamheter inom området. Vidare är syftet att möjliggöra en utvidgning av hamnområdet 
över vägen Nordatlanten från allmän plats till kvartersmark (hamnverksamhet). Detta för att bl.a. 
möjliggöra transporter med specialfordon mellan Arendal och östra delen av Skandiahamnen.

Två planskilda korsningar med järnvägen föreslås, dels över Skandiabangården med koppling till 
det planerade ”Ytterhamnsmotet” och dels vid den nuvarande plankorsningen med koppling till 
Oljevägen. 

Syftet med planen är dessutom att tillskapa nya verksamhetsområden som ger möjlighet att utveckla 
den direkta hamnverksamheten och övrig hamnanknuten verksamhet i Ytterhamnsområdet. 

Planbeskrivning
2009-10-06
Diarienummer: 693/05
FIIa 5000

Distrikt Norr, Plangruppen
Sirpa Antti-Hilli
Telefon: 031-368 16 09
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1.3 Huvuddrag
Detaljplaneförslaget innebär bl.a.:

att befintliga anläggningar, speedwaybana och upplag/jordförädling väster om Tankgatan tas • 
bort.
att område med befintlig bensinstation, Preem, tas i anspråk för utbyggnad av planskild kors-• 
ning med Skandiabangården.
att del av planområdet, mot Skarvikshamnen, som tidigare planlagts som trafikområde för plan-• 
skild korsning med Hamnbanan, föreslås upphävas.
att ny väg (”Ytterhamnsvägen”) ersätter den nuvarande Tankgatan.• 
att Arendalsvägen förlängs åt öster med koppling till ”Ytterhamnsvägen”.• 
att östra delen av gatan Nordatlanten ändras från allmän gata till kvartersmark för hamnverk-• 
samhet.
att befintliga ledningar utmed Oljevägen, bl.a. kopplade till Nynäs raffinaderi kan ligga kvar. • 
Möjligheten att nyttja föreslagen byggrätt öster om och i direkt anslutning till raffinaderiet på-
verkas dock så länge Nynäsledningen ligger kvar.
att befintligt järnvägsspår utmed vägen Skagerack får tas bort i samband med utbyggnad av bro • 
över Skandiabangården.
att utbyggnad av triangelspår möjliggörs i anslutning till korsningen mellan vägarna Nordatlanten • 
och Skagerack.
att en samordnad dagvattenhantering erfordras för planområdet, väg 155 och områden norr om • 
väg 155, bl.a. Halvorsäng.
att avsteg görs från den i FÖP:en för ”Transporter av farligt gods” angivna fysiska ram kring • 
transportleder för farligt gods. Detta utifrån en till planförslaget hörande riskutredning.

Figur 1. Planområdet, vy från väster.

Nynäs raff

Oljevägen

Tankgatan

Shell raff

Torslandavägen

  
Skandiahamnen

Planförslaget bygger på intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för ”Ytterhamnsområdet” 
(FÖP:en) som antogs av kommunfullmäktige i april 2006. FÖP:en utgör planprogram för detta detalj-
planearbete. I FÖP:en redovisas bl.a. övergripande förändringar av infrastrukturen genom standard-
förbättringar och utbyggnad av Torslandavägen, väg 155, med planskilda trafikplatser (trafikmot). 
Förändringarna syftar till ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet. Oljevägsmotet plane-
ras byggas om för att utgöra huvudangöring till Ytterhamnsområdet. Efter ombyggnad föreslås tra-
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fikplatsen att namnändras till ”Ytterhamnsmotet”. Från ”Ytterhamnsmotet” via en parallellväg till 
Tankgatan, i planbeskrivningen, kallad ”Ytterhamnsvägen” samt med en nybyggd planskild korsning 
med järnvägen, över Skandiabangården, kommer hamnområdet att kunna nås centralt från det över-
ordnade vägnätet, Torslandavägen, väg 155.

Figur 2. Utdrag ur fördjupad översiktsplan för Ytterhamnsområdet (FÖP), Karta 1:1

Utbyggnadsområde 
på kort sikt

Utbyggnadsområde 
på lång sikt

Utbyggnadsområde 
på kort sikt

Skandiahamnen

Genom nu planerade förändringar av planområdets väganslutningar till huvudvägnätet, kommer lokal-
trafiknätet att påverkas. Den befintliga korsningen, i plan, mellan Hamnbanan och Oljevägen föreslås 
byggas om till planskild. Korsningen har under år 2007 kompletterats med helbommar för att öka sä-
kerheten. Inom ramen för planarbetet har alternativa planskilda lösningar, bro över järnvägen alternativt 
tunnel under järnvägen studerats. Läget och utbyggnaden av en förändrad korsning mellan Oljevägen 
och Hamnbanan, är beroende av bl.a befintliga ledningssträckningar kopplade till raffinaderierna.

Hamnbanan är den järnvägslänk som förbinder hamnen och verksamhetsområdena på Hisingen med 
stamjärnvägsnätet på fastlandssidan. Banan har sin sträckning i väst-östlig riktning. Inom ramen för 
en separat utredning ”Hamnbanans kapacitetsförstärkning” har studerats alternativa lösningar, detta 
för att på sikt kunna svara upp mot ett utökat kapacitetsbehov av järnvägstrafik och minskade stör-
ningar. Banverket är genom ett ställningstagande i dec 2008 överens med Göteborgs kommun, Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland om att det fortsatta arbetet ska koncentreras 
på att hitta lösningar inom eller i närheten av befintlig korridor för Hamnbanan från Ytterhamnen till 
Marieholm.

Ett av de föreslagna verksamhetsområdena, väster om den befintliga Tankgatan, har som framgår av 
planillustrationen möjlighet att anslutas till järnväg (Arendalsspåret). Detta under förutsättning att 
Nynäs produktledning belägen norr om Oljevägen flyttas. Inom ramen för planarbetet har en alternativ 
ledningsträckning studerats söder om Oljevägen, delvis utanför planområdet. Järnvägsanslutningen 
förutsätts korsa Oljevägen i plan.
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Göteborgs Hamn AB, GHAB, har uttalat som målsättning att hälften av den prognostiserade godsök-
ningen på land skall transporteras vidare med järnväg.

Transporter av farligt gods till och från Ytterhamnsområdet sker på väg och järnväg. Torslandavägen, 
Tankgatan, Oljevägen och Arendalsvägen, som alla gränsar till planområdet, är för närvarande påbjud-
na vägar för transporter av farligt gods. Med den planerade trafikstrukturen föreslås Arendalsvägen 
utgå som påbjuden väg för farligt gods, vilket i sin tur påverkar exploateringsmöjligheten av de anslu-
tande fastigheterna. I en särskild riskstudie görs bedömning av vilka avstånd mellan vägar och järn-
väg som bör kunna tillåtas med avseende på planerade verksamheter. De obebyggda områdena mellan 
väg/järnväg har bedömts kunna begränsas, jämfört med angivna avstånd i FÖP:en för ”Transporter 
av farligt gods”. Dock erfordras i vissa fall särskilda säkerhetsåtgärder med föreslagen exploatering. 
Korsningen Arendalsvägen/Torslandavägen kommer enligt den översiktliga planeringen att på sikt 
stängas vid utbyggnad av ”Sörredsmotet” väster om planområdet.

Området som nu detaljplaneläggs ligger mellan befintliga raffinaderiområden, Shell och Nynäs samt 
till viss del i anslutning till områden med rörstråk etc. kopplade till raffinaderierna. Inom ramen för 
FÖP:en för ”Ytterhamnsområdet” har upprättats en karta 4, ”Skyddsområden i Ytterhamnen”, som 
översiktligt anger vad marken kan få nyttjas för, detta utifrån befintliga verksamheter och anlägg-
ningar. Detaljplaneförslaget är anpassat till de översiktligt rekommenderade skyddsområdena.

Den del av planområdet, med de relativt flacka områdena väster om Tankgatan, vilka idag nyttjas 
som upplagsområden respektive där resterna av den före detta speedwaybana ligger, föreslås nyttjas 
för storskalig terminalverksamhet samt för hamnens id-kontroll och Vägverkets fordonskontroll. De 
befintliga verksamheterna förutsätts att lokaliseras till annan plats utanför planområdet. 

Den nordöstra delen av planområdet, med den föreslagna cirkulationsplatsen vid ”Ytterhamnsmotet”, 
kommer att utgöra ”Ytterhamnsområdets” huvudentré och en viktig orienteringspunkt. Utformningen 
av vägmiljön och behandlingen av markområdena föreslås gestaltningsmässigt samordnas. Ett ge-
staltningsprogram har upprättats inför utställningen av planförslaget. En särskild volymstudie har 
genomförts vilken ligger till grund för redovisningen av föreslagna byggnadsvolymer. 

De mer kuperade områdena i västra delen av planområdet förutsätts nyttjas för något mindre storska-
liga verksamheter, med anknytning till hamnverksamheten. I samband med det formella plansamrå-
det har framförts önskemål om att kunna bedriva viss serviceverksamhet (servering, personalmatsal 
etc.). Denna typ av serviceverksamhet bedöms kunna rymmas inom användningen, J, Industri.

I den västra delen av planområdet finns ett antal kända fornlämningar varav en är en hällristning. 
Planförslaget har utformats med beaktande av kända fornlämningar. Fornlämningarnas läge och ut-
bredning har dokumenterats i en arkeologisk förundersökning ”Hensbacka i Arendal” samt redovisas 
på plankartan. Vissa fornlämningar har slutundersökts under år 2007 och 2008 samt tagits bort.

Parallellt med detaljplanearbetet har Göteborg Vatten låtit genomföra en översiktlig dagvattenutred-
ning dat 2008-11-19 omfattande detaljplaneområdet samt markområden norr om väg 155, Halvorsäng. 
För att klara dagvattenhanteringen vid en utökning av hårdgjorda ytor erfordras dels fördröjning 
inom respektive fastighet och dels anläggande av ett större fördröjningsmagasin. Inom rubricerat 
detaljplaneområde har ett möjligt utbyggnadsområde för fördröjningsmagasin redovisats i gräns mot 
Nynäs raffinaderi, inom skyddsområde beläget öster om Nynäs fastighetsgräns. Utbyggnaden av för-
dröjningsmagasinet förutsätts samordnas med exploateringen av planerat verksamhetsområde. Vidare 
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föreslås i detaljplanen att en damm anläggs för omhändertagande av vägvatten (utjämning och viss 
rening) från väg 155.

I östra delen av planområdet under bl.a. vägen Nordatlanten har anlagts ett antal bergrum för förva-
ring av olja. Vid förändringar av marken i anslutning till bergsrummen skall bl.a. grundvattennivåerna 
speciellt uppmärksammas.

Inom södra delen av planområdet, i anslutning till bl.a. vägen Skagerack, (söder om Nordatlanten) 
berörs indirekt befintliga fastigheter av planförslaget, detta genom ändringen av Nordatlanten från 
allmän plats, gata, till kvartersmark för hamnverksamhet. Tillgängligheten till fastigheterna (upplåtna 
med tomträtt resp. arrende) föreslås säkras genom bildande av gemensamhetsanläggning.

Planförslaget möjliggör utbyggnad av triangelspår vid vägkorsningen Nordatlanten-Skagerack. En 
utbyggnad påverkar pågående markanvändning och befintliga produktledningar, utmed Nordatlanten, 
söder om planområdet.

1.4 Handlingar
Planhandlingar:

Plankarta med bestämmelser (ligger sist i handlingen)• 
Planbeskrivning (denna handling)• 
Genomförandebeskrivning• 
Samrådsredogörelse• 

Övriga handlingar:
Illustrationsritning• 
Grundkarta• 
Fastighetsförteckning• 
Samrådskrets• 
Geoteknisk utredning, WSP, daterad 2005-09-30• 
Geoteknisk utredning, Gatubolaget, daterad 2007-01-05• 
Översiktlig geoteknisk undersökning, broar, WSP, daterad 2009-04-16• 
Miljöteknisk utredning, Golder Associates, daterad 2005-10-21• 
Arkeologisk förundersökning, Rapport 2006:18, Riksantikvarieämbetet• 
Naturinventering/utlåtande, Naturcentrum, daterad 2006-06-07• 
Riskbedömning, FB Engineering, dat 2006-04-28, kompletterad 2007-03-19 samt 2007-08-29.• 
VA-utredning, PM angående planeringsförutsättningar, VA-verket daterad 2006-09-19.• 
Arbetsbeskrivning rörande genomförande av grundläggning för planerade broar, SWECO • 
2009-05-13.
VA-System för framtida Tankgatan, Halvorsäng och Vikan, Göteborg Vatten, SWECO 2008-• 
12-05.
Gestaltningsprogram för område vid Tankgatan, Göteborg stad, Stadsbyggnadskontoret, • 
SWECO, daterad 2009-08-25.
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Syrhålamotet
”Sörredsmotet”

”Ytterhamnsmotet”

PLANOMRÅDET

Vädermotet

Skandiahamnen

Figur 3. Planområdets läge i ”Ytterhamnsområdet”. 

2. Förutsättningar

2.1 Läge och avgränsning
Planområdet är beläget i Göteborgs ”Ytterhamnsområde” mellan Torslandavägen, (väg 155) i norr 
och Nordatlanten/Sydatlanten i söder.

I öster gränsar planområdet till Tankgatan och i väster till Nynäs raffinaderi respektive naturområde 
och Arendalsvägen. Området omfattar sydost om Tankgatan även plankorsningen mellan Hamnbanan 
och Oljevägen. Vidare ingår i planförslaget ett område, i anslutning till den befintliga plankorsningen, 
som möjliggör utbyggnad av en bro över Hamnbanan/Skandiabangården. Söder om järnvägsområdet 
ingår även Nordatlanten och befintligt område för ID-kontroll samt del av vägen Skagerack.

2.2 Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca. 46 ha. Den västra delen av föreslaget verksamhetsområde ägs av NCC 
Property Development AB och den östra delen, fastigheten Arendal 764:291, ägs av Göteborgs Hamn 
AB. Markområdet med den nuvarande Tankgatan, (utanför planområdet) ägs av Svenska Shell. 
Oljevägen, Arendalsvägen, Nordatlanten och Arendalsspåret ägs av kommunen. I övrigt hänvisas till 
planförslaget hörande fastighetsförteckning.

2.3 Riksintressen och övriga allmänna intressen
Stora delar av detaljplaneområdet är i översiktsplanen för kommunen utpekade som områden av riks-
intresse. Dessutom gränsar planområdet till områden av riksintresse. Följande riksintressen berörs 
mer eller mindre:

Göteborgs hamn är av riksintresse för sjöfarten. Raffinaderierna Shell och Nynäs är av riksintresse för to-
talförsvaret. Hamnbanan och Öckeröleden, väg 155, är av riksintresse för kommunikationer. Vidare ingår 
hela planområdet i den s.k. högexploaterade kusten för vilken det föreligger geografiska riktlinjer.
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Figur 4. Utdrag ur FÖP:en karta 1:1

Beträffande övriga allmänna intressen så ingår bl.a värme- och gasledningar anslutna till raffinaderierna.

Detaljplaneförslaget är utformat med beaktande av riksintressena och de allmänna intressena.

2.4 Översiktsplan för Göteborg
I den nu föreliggande kommuntäckande översiktsplanen för Göteborg som antogs av kommunfull-
mäktige 2009-02-26 redovisas det nu aktuella planområdet som verksamhetsområde.

2.5 Översiktsplan för Ytterhamnsområdet, program
FÖP för ”Ytterhamnsområdet”
I den fördjupade översiktsplanen för ”Ytterhamnsområdet”, FÖP:en, antagen av KF i april 2006, har 
i princip hela planområdet redovisats som ”huvudsakligen arbetsplatser” förändring på kort sikt. (Se 
fig 4.) En mindre del av planområdet, i väster, är redovisat som grönområde. FÖP:en utgör program 
för detaljplanearbetet.

2.6 FÖP för transporter av farligt gods
Transporter av farligt gods
Inom ramen för kommunens översiktliga arbete har det upprättats en fördjupad översiktsplan för 
sektorn ”Transporter av farligt gods”, antagen av KF 1999-03-25. De till detaljplaneområdet angräns-
ande vägarna och gatorna har betecknats som klass A, vilket innebär att de är påbjudna färdvägar för 
transporter av farligt gods. Med utgångspunkt från FÖP:en ”Transporter av farligt gods” har, inom 
ramen för detaljplanearbetet, genomförts en riskbedömning knuten till detaljplaneområdet och den 
planerade markanvändningen. Syftet med denna riskbedömning är att på detaljplanenivån klarlägga 
om och i vilken mån avsteg kan göras från i FÖP:en rekommenderade generella skyddsområden. 
Detta för att inte onödigtvis begränsa möjligheterna att utnyttja och bebygga området. Den till plan-
förslaget genomförda riskbedömningen utgör bilaga till detaljplanen.
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Figur 5. Vy från sydost. (Sedan bilden togs har speedwaybanan rivits)  
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2.7 Detaljplaner 
Det nu aktuella planområdet har tidigare inte detaljplanelagts med undantag för den sydöstra delen 
av planområdet, väg- och järnvägsområdet med Oljevägen och Hamnbanan (Detaljplan, (stadsplan), 
Arendal, Bräcke, Färjestaden och Rödjan aktnr. 2590, lagakraftvunnen 1947-09-19 och 2662, laga-
kraftvunnen 1947-10-23). Planernas genomförandetid har gått ut. Markanvändningen i den del av 
gällande detaljplan som berörs, är angivet som trafikområde.

I direkt anslutning till rubricerat område har 2008-05-27 antagits en detaljplan för den västra delen 
av vägen Nordatlanten.

2.8 Övrig pågående planering
I direkt anslutning till rubricerat planområde pågår ett arbetsplanearbete rörande Torslandavägen, väg 
155 samt ett detaljplanearbete rörande Halvors äng. Till viss del går arbetsplaneområdet och detalj-
planeområdet om lott söder om  Torslandavägen vid den inom detaljplanen planerade utbyggnaden 
av Arendalsvägen.

2.9 Mark och vegetation
Området väster om och i direkt anslutning till Tankgatan kännetecknas av relativt plana öppna och 
jordtäckta markområden som för närvarande nyttjas för upplag och jordförädling av avloppsslam. Ett 
mindre höjdparti ligger söder och väster om Torslandavägen resp. Tankgatan. Under första halvan av 
1900-talet utgjorde det nu aktuella detaljplaneområdet den inre delen av en grund havsvik. Den yttre 
delen av havsviken utgör idag terminalområden för hamnverksamheten (Skandiahamnen).
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Den västra delen av planområdet kännetecknas av ett småbrutet bergsområde med en bergsrygg i 
väst-östlig riktning. Bergsryggen, med de tunna jordlagren, är bevuxen med i huvudsak buskvege-
tation och lövträd. Inslag av barrväxter förekommer också. Söder om bergsryggen ligger en mindre 
dalgång. Vid foten av bergspartiet och på områden med större jordtäcke finns en trädvegetation bestå-
ende av lövträd i form av asp, björk och rönn samt busksly. Mindre partier med ek förekommer också 
liksom ett parti med hjärtbjörnbär.

Den sydöstra delen av planområdet är ett relativt plant utfyllnadsområde med små nivåskillnader på 
1-2 m. De plana ytorna gränsar till bergspartier med litet jordtäcke och en begränsad vegetation.

Inom ramen för FÖP:en genomfördes en okulärbesiktning av den västra delen av planområdet, vilken 
dokumenterades av Naturcentrum i ett naturvårdsutlåtande 2002-05-30. Enligt utlåtandet bedöms inte 
så höga naturvärden föreligga att en exploatering anses stå i stark konflikt med naturvårdsintresset. 
Dock rekommenderas i utlåtandet att för bedömda klass 3- och 4-områden bör en noggrannare över-
siktlig kompletterande inventering genomföras. (Graderingen av naturvårdsintresset/områdena har 
skett utifrån en femgradig skala, av ekologiskt särskilt känsliga områden, enligt miljöbalken. Klass 
3-områden bedöms innehålla ”höga naturvärden” och klass 4-områden ”vissa naturvärden”).

En kompletterande utredning med ett naturvårdsutlåtande har genomförts 2006-06-07. Från utred-
ningen är följande hämtat:

”Områdets naturvärden har undersökts dels genom en allmänt hållen översiktlig inventering 
med målet att avgränsa särskilt skyddsvärd natur och dels genom specialinriktade insatser 
inom organismgrupperna kärlväxter, mossor och lavar.

Ett lövskogsparti i den nordvästra delen av området har sannolikt en häckning av mindre hackspett, 
som är rödlistad. Denna art är beroende av att så mycket lövskog som möjligt sparas. Sannolikt kom-
mer exploateringen, över en viss okänd andel av lövskogen, att leda till att mindre hackspett inte kan 
häcka här längre. Detta bedöms vara en negativ miljöeffekt med måttliga konsekvenser.

Enstaka träd och ett parti längst i nordväst med bland annat en almallé hyser vissa värden ur natur-
vårdssynpunkt och bör därför sparas. Även några andra områden såsom en brynmiljö och ett mindre 
parti med alsumpskog kan om möjligt undantas från exploateringen. Hagtornsbuskar, grövre ädelträd 
och träd med hamlingspår kan också med fördel sparas.

Inventeringsinsatser inriktade på lavar och mossor gav ringa resultat och samman-taget, med undan-
tag för de ovan nämnda delarna, bedöms området ha ringa till måttliga naturvärden.”

2.10 Bebyggelse och anläggningar
Större delen av den speedwayanläggning som fanns inom planområdet och som syns på fotot intill 
har rivits. En ny bana planeras utmed Hisingsleden. En detaljplan för den nya speedwaybanan har 
antagits av KF 2006-12-12.

Norr om den gamla speedwaybanan används markområdet för upplag och jordförädling. 
GRYAAB förädlar massor från GRYAAB:s reningsverk i Rya. Förädlingsverksamheten förutsätts vid 
genomförande av detta planförslag att förflyttas till annan plats. Inom programarbetet för Halvorsäng/
Vikan studerades ett läge för komposteringsverksamhet. Nytt läge för kompostering förbereds i den 
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norra delen av Vikans krossområdet. Befintlig verksamhet bedöms kunna ligga kvar några år dock 
längst t.o.m. år 2009.

Speedwaybana

Torslandavägen

Ta
nk

ga
ta

n

Oljevägsmotet

Oljevägen

Nynäs raff.

ID-kontroll

Nordatlanten

GRYAB jord-
förädling

Preem bensinstation
Skagera

ck

Figur 6. Detaljplaneområdet sett från sydost. Sedan fotografiet togs har 
speedwaybanan rivits.

Väster och öster om planområdet är raffinaderier lokaliserade. På västra sidan ligger Nynäs raffinade-
ri och Göteborg Energi, Gas, och på den östra ligger Shell raffinaderi. Utmed Nynäs östra fastighets-
gräns har på karta 4 i FÖP:en, redovisats ett 100 meter brett skyddsområde, varav 50 m ligger innan-
för fastighetsgränsen (Se fig 11, utdrag ur FÖP:en karta 4). Med tillämpning av det rekommenderade 
skyddsområdet bedöms de nya verksamheterna inom planområdet ej medföra risk för händelser som 
kan påverka verksamheten vid Nynäs anläggning. En insatsväg till raffinaderiet och gasanläggningen 
är anlagd från norr och kopplad till Arendalsvägen.

Öster om planområdet (inkl. den befintliga Tankgatan) ligger Shell raffinaderi. Området med Tankgatan 
och fram till det idag inhägnade raffinaderiområdet ingår i skyddsområdet för Shell med olika be-
gränsning i nyttjandet av marken. Området öster om och närmast Tankgatan kan från risksynpunkt 
nyttjas främst för mindre företag med ej riskfylld verksamhet. Den sydvästra delen av Shells fastig-
het, en avgrusad yta utanför befintligt staket, nyttjas regelbundet av Shell vid större underhållsarbeten 
etc. I det sydvästra hörnet av fastigheten är en insatsväg anlagd.

Söder om järnvägsområdet/Nordatlanten är planområdet i huvudsak exploaterat och bebyggt. De 
verksamheter som bedrivs inom området är på olika sätt knutna till hamnverksamheten. Förändringar 
av vägsträckningar kommer att påverka befintliga fastigheter i olika omfattning och vid olika tid-
punkter beroende av när förändringen av infrastrukturen genomförs.

I östra delen av planområdet är en ID-kontrollplats anlagd för fordon som skall avisera gods för 
fartygstransport. I direkt anslutning till ID-ko§ntrollen är även en trafikkontrollplats anlagd vilken 
nyttjas av polisen för kontroll av fordon. Befintliga byggnader för trafikkontrollen har uppförts med 
stöd av tidsbegränsat bygglov. Båda kontrollverksamheterna avses att flyttas till i anslutning av 
”Ytterhamnsmotet”.
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Figur 7. Skydds- och influensområde runt befintliga bergrum.

Influensområde

Skyddsområde

Figur 8. Befintliga ledningsstråk.
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Figur 9. Översiktsbild över planområdet och kommunens samlingskarta över markförlagda ledningar.

Planområdets gräns

Tele, el och opto

VA, gas och dagvatten

Fjärrvärme

TECKENFÖRKLARING

SKALA 1:10 000

TECKENFÖRKLARING

Söder om Nordatlantens östra del är en Preem bensinstation anlagd. Öster om bensinanläggningen 
finns byggnader knutna till hamnverksamheten. Öster om bensinstationen är portar till bergrum lo-
kaliserade.

Under området för den nuvarande ID-kontrollen, del av vägen Nordatlanten samt ett område söder 
om vägen är bergrum anlagda för förvaring av olja. (Se fig 7) Runt bergrummen finns ett skydds- och 
influensområde inom vilket bl.a. grundvattennivån är av stor vikt för bergrummens funktion. Inom 
skydds- och influensområdet skall vid anläggningsarbeten grundvattennivåerna och inflödet av vatten 
i bergrummen speciellt uppmärksammas.

I anslutning till bl.a. vägarna Skagerack och Indiska oceanen (utanför planområdet) ligger fastighe-
ter vilka är upplåtna med tomträtt eller arrende. Planerad utvidgning av hamnområdet över vägarna 
Nordatlanten, Skagerack etc. medför att huvudmannaskapet för vägen ändras. Tillgängligheten till tomt-
rätts- och arrendefastigheterna får därför säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggning.

Inom planområdet och i anslutning till detta bl.a. Hamnbanan och Arendalsspåret är ett antal ledningar 
anlagda, kopplade till raffinaderierna inom ”Ytterhamnsområdet”. Ledningarna korsar på flera ställen 
Oljevägen och Nordatlanten samt Skandiabangården. Ledningarna är anlagda på rörbryggor över vä-
garna, men även i kulvertar under Oljevägen och Tankgatan. Delar av befintliga ledningssträckningar 
berörs direkt av nu föreslagen markanvändning. Noteras att dessa bl.a. oljeproduktsledningar ovan 
mark ej redovisas i kommunens samlingskarta. 
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Inom vägområdet för Torslandavägen, väg 155, har anlagts en naturgasledning. Ledningen kommer 
efter ombyggnad av vägen och ”Ytterhamnsmotet” att  flyttas så att ledningen kommer att ligga inom 
den inom detaljplaneområdet planerade utbyggnaden av Arendalsvägen.

Inom planområdet finns, som redovisas på ledningskartan (se fig 9), ett stort antal ledningar. Vissa av 
dessa ledningar kommer att beröras direkt eller indirekt. I detta sammanhang kan nämnas jordkabeln 
på 130 kV som är av hög strategisk betydelse. Kabeln är belägen på västra sidan av Tankgatan. Vidare 
ligger en biogasledning  och optorör norr om Oljevägen samt öster om Tankgatan. En vattenledning 
med diam 400 mm är anlagd väster om Tankgatan.

2.11 Trafik
Allmänt
Detaljplaneområdet ingår som en del i det storskaliga verksamhetsområdet utmed Hisingens södra 
del. Idag trafikmatas området från Torslandavägen via tre trafikmot; Ivarsbergsmotet, Oljevägsmotet 
och Syrhålamotet samt plankorsningar vid Arendalsvägen och Sörredsvägen. Från Oljevägsmotet 
trafikmatas ”Ytterhamnsområdet” idag via Tankgatan. 

Torslandavägen, väg 155 och Tankgatan är av riksintresse.

I enlighet med FÖP:en för ”Ytterhamnsområdet” och vägutredningen för Torslandavägen kommer om-
rådet i framtiden att trafikmatas via tre trafikplatser ”Ytterhamnsmotet”, ”Sörredsmotet” och Syrhålamotet. 
Ivarsbergsmotet begränsas till att vara huvudtillfart till Rya- och Skarvikshamnen. Oljevägsmotet 
kommer att ersättas av ett nytt trafikmot,”Ytterhamnsmotet”. Med denna ändrade trafikstruktur före-
slås Tankgatan ersättas med en ny lokalgata. I planförslaget benämd ”Ytterhamnsvägen.”

Figur 10. Vy från nordost över korsningen Hamnbanan-Oljevägen

Foto 2007
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Inom planområdet finns ett gatunät för vilket kommunen ansvarar. Genom gatunätet trafikförsörjs 
Göteborgs hamns olika terminalområden och ett antal fastigheter som är upplåtna med tomträtt och 
arrende.

Söder om Nordatlanten i anslutning till befintliga cisterner tillhörande Skarvikshamnen har i gällande 
detaljplan från år 1947, avgränsats ett markområde avsett för del av en planerad planskild korsning 
med bl.a. Hamnbanan. Denna del av gällande detaljplan förutsätts upphävas i samband med antagan-
det av rubricerad plan.

Transporter av farligt gods
Planområdet gränsar till Torslandavägen (väg 155), Tankgatan, Oljevägen och Arendalsvägen. Dessa 
vägar är i de ”Allmänna lokala trafikföreskrifterna” reglerade som klass A-vägar. Klass A-vägar är 
påbjudna färdvägar för transporter av farligt gods, samtliga klasser. Uppförande av bebyggelse utmed 
dessa vägar skall prövas utifrån de riktlinjer som redovisas i kommunens fördjupade översiktsplan 
(FÖP) för sektorn ”Transporter av farligt gods”. Längs såväl järnväg som väg skall upprätthållas, på 
ömse sidor lederna, ett bebyggelsefritt område på 30 meter. För verksamhetsområden (tät kontorsbe-
byggelse) gäller ett bebyggelsefritt område av 50 meter från vägen.

Klassningen av vägarna har skett utifrån det befintliga vägnätet, den karaktär på verksamheter som lig-
ger inom ”Ytterhamnsområdet” och de transporter som sker till och från dessa verksamheter. Vid för-
ändring av det överordnade trafiksystemet på Torslandavägen (enligt FÖP:en för Ytterhamnsområdet 
och genomförd förstudie av väg 155) med tre trafikplatser utmed vägen kan det finnas skäl att om-
pröva klassningen i den mån det kan påverka det bebyggelsefria området utmed vägarna.

Figur 11. Befintlig insatsväg/plankorsning i sydväst till Shell raffinaderi
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Utmed Torslandavägen finns en från fordonstrafiken separerad GC-väg, med väst- östlig sträckning. 
Vid utbyggnad av ”Ytterhamnsmotet” planeras (i arbetsplanen för väg 155) det väst-östliga GC-stråket 
att bibehållas och planskilt korsa infartsvägen (”Ytterhamnsvägen”) till bl.a. Skandiahamnen.

16 (38) Göteborgs Stad  •  Stadsbyggnadskontoret  •  2009-10-06



Utmed vägen Nordatlanten finns en från fordonstrafiken separerad GC-väg. För planerad utvidgning 
av hamnområdet har GC-vägen omlokaliserats till en sträckning utmed Oljevägens norra sida. Denna 
GC-väg har byggts ut under år 2007. 

Kollektivtrafik
Kollektiv busstrafik trafikerar Torslandavägen och Nordatlanten, norr resp. söder om planområdet. 
Utmed Nordatlanten ligger två hållplatser. Planer finns på att, i samband med planerad utvidgning av 
hamnområdet över Nordatlanten, överföra busstrafiken till Oljevägen. Som ett separat planuppdrag 
har markområdet för Nordatlanten ändrats till kvartersmark för hamnverksamhet. Detaljplanen har 
antagits av BN 2008-06-27. Inom Västtrafik pågår en översyn av framtida busslinjesträckningar.

Järnväg
Söder om planområdet i väst-östlig riktning är dels Hamnbanan/Skandiabangården och dels 
Arendalsspåret anlagda. Arendalsspåret kan på lång sikt utgöra en järnvägskoppling till en framtida 
hamnutbyggnad på St.Risholmen. Spårsträckan kan i framtiden eventuellt komma att elektrifieras. 

Inom och i direkt anslutning till planområdet ligger Skandiabangården. Kopplat till bangården finns 
ett antal spår som är knutna till hamnverksamheten och vissa fastigheter. Spåren korsar Nordatlanten i 
plan på ett flertal ställen. Korsningarna är signalreglerade. Inom östra delen av Skandiabangården och 
vid den nuvarande plankorsningen med Oljevägen planeras ett utdragsspår att anläggas.

Del av Volvospåret går i direkt anslutning till planområdets östra del. Befintlig insatsväg till Shell 
raffinaderi korsar spåret. (Se fig 11)

2.12 Risker
De till planområdet angränsande gatorna och vägarna är klassade som klass A-vägar, påbjudna som 
färdvägar för transporter av farligt gods, samtliga klasser. Vidare har inom ramen för den fördjupade 
översiktsplanen för ”Ytterhamnsområdet” redovisats en översiktlig bild av skyddsområden inom hela 
”Ytterhamnsområdet”. Skyddsområdenas klassning och avgränsning är gjord utifrån den befintliga 
farliga verksamheten som finns inom ”Ytterhamnsområdet”. Med utgångspunkt från redovisningen 
på karta 4 i FÖP:en (se fig 12) för ”Ytterhamnsområdet” och den planerade markanvändningen inom 
detaljplaneområdet, bedöms de nya verksamheterna ej medföra risk för händelser som kan påverka 
olycksriskerna i någon nämnvärd omfattning. Med ej riskfylld verksamhet avses, verksamheter som 
ej påverkar pågående riskfylld verksamhet inom området.

Befintlig insatsväg, norr ifrån, för räddningsfordon till Nynäs raffinaderi och Göteborg Energi:s tank-
anläggningar, för lagring av butan (f.d. gasverket), ligger utanför och gränsar till detaljplanen. Vägens 
funktion förutsätts kunna upprätthållas vid ett genomförande av detaljplanen. Kopplat till Nynäs raf-
finaderis nordöstra del finns en insatsväg. Insatsvägens läge har reglerats i detaljplaneförslaget.

Till Shell raffinaderi har en insatsväg anlagts med koppling till raffinaderiområdets sydvästra del och 
Tankgatan. Insatsvägens funktion förutsätts kunna bibehållas vid ett genomförande av detaljplanen.
Inom och i direkt anslutning till planområdet finns anlagda rörledningar som ansluter till bl.a. raffi-
naderierna. Dessa ledningarnas sträckning framgår av grundkartan. planförslaget har justerats utifrån 
rörledningarna. I det fall en befintlig ledning kommer i konflikt med i planförslaget föreslagen mark-
användning, förutsätts ledningen få en annan sträckning så att funktionen kan säkerställas.
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Godkänd från sekretessynpunkt för spridning
Lantmäteriverket 2005-06-09

Inom dessa områden kan gator,
leder och järnvägar placeras

D

ANTAGANDEHANDLING

Inom dessa områden kan olje-
ledningar läggas, dock med
vissa restriktioner beträffande
gasmätarbyggnader etc. Skydds-
avstånd mellan oljeledningar och
gata bör normalt uppgå till 15m, dock
kan i undantagsfall 5m accepteras.
Därvid måste dock gatan förses med
tillfredsställande vägräcken.

Området skall hållas helt fritt från
alla anordningar som kan försvåra
räddningsinsatser. Upplag får ej
anordnas som kan bidra till brand-
spridning. För skyddsområde runt
riskfylld verksamhet skall en bredd
av 100 m eftersträvas.

E

Dessutom skall, ett sammanlagt skydds- 
område av 175 m utanför grönmarkerat
område, också eftersträvas. Det senare 
skyddsområdet kan vara sammansatt av 
olika skyddsområde typ B, D och E.

Skyddsområden i Ytterhamnen, se även planbeskrivningen
Inom dessa områden får riskfylld 
verksamhet lokaliseras. Erforderliga 
skyddsåtgärder prövas i särskild 
ordning.

A C

Inom dessa områden avses främst
mindre företag med ej riskfylld verk-
samhet placeras. Denna typ av om-
råde kan ingå som del i skydds-
område.

B

Figur 12. Utdrag ur FÖP:en, karta 4

Befintliga rörledningar anlagda norr om Oljevägen och som är kopplade till Nynäs raffinaderi bedöms 
komma att påverkas i olika omfattning beroende av dispositionen inom verksamhetsområdena. Under 
samrådsskedet har en studie dat 2009-01-20 genomförts med förslag till alternativ ledningssträckning 
för Nynäs rörledningar.

En särskild riskbedömning, dat 2006-04-28 har genomförts. Bedömningen har kompletterats 2007-
03-19 och 2007-08-29. 

2.13 Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning dat 2005-10-05 rev. 2005-10-14 har genomförts av WSP. Vidare 
har en geoteknisk utredning genomförts av Gatubolaget dat 2007-01-05 för delar av rubricerat plan-
område och kopplat framför allt till en broförbindelse över Skandiabangården.

WSP:s utredning (norr om järnvägsområdet / Oljevägen)
Detaljplaneområdet består i väster av ett högre liggande skogsbeklätt fastmarksparti med stora delar 
berg i dagen. I dalgångarna finns här lös jord till måttliga djup. Grundläggning av byggnader och 
dess kringytor kommer inom denna del att kunna utföras på avsprängt berg och i dalgångarna efter 
utskiftning genom urgrävning av kohesionsjord och återfyllning med sprängstensmassor så att stabi-
litets- och sättningsproblem inte uppstår.
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I den östra delen av detaljplaneområdet består terrängen av öppen mark med enstaka busk- och träd-
partier och med en i huvudsak relativt plan markyta, med undantag för uppfyllda jordhögar och ett 
lokalt uppstickande fastmarksparti i den nordvästra delen. Jorden består under fyllning i huvudsak av 
lera till som mest ca. 25 m djup. Ytterligare belastning av leran i form av uppfyllning (mer än ca. 0,5 
m) kommer att medföra sättningar och byggnader kommer att behöva grundförstärkas med förslags-
vis stödpålning. Möjligheten att grundlägga lätta byggnader med grundplattor finns, framför allt i de 
östra delarna, under förutsättning att överkonsolidering i leran kan identifieras vid senare detaljun-
dersökningar. Stabilitetsförhållandena är inom den östra delen av detaljplaneområdet generellt sett 
goda i och med de små höjdvariationerna. Av stabilitetsskäl bör dock ej uppfyllning eller bebyggelse 
planeras inom ca. 15 m avstånd från diket/vattendraget utan att kulvertering av vattendraget eller 
förstärkningsåtgärd planeras.

Gatubolagets utredning (söder om järnvägsområdet / Oljevägen)
För den sydöstra delen av planområdet har en geoteknisk utredning genomförts omfattande bl.a. väg- 
och järnvägsområdet vid Oljevägen och Hamnbanan. Utredning genomfördes i första hand för att 
klarlägga de geotekniska förutsättningarna för en planskild korsning med Skandiabangården och som 
en förlängning av ”Ytterhamnsvägen” över bangårdsområdet.

Av utredningen framgår att största delen av området har tidigare utgjorts av grunda havsvikar förutom 
östra delen där berget går i dagen, inom ett flertal partier. Idag karaktäriseras området av vägar, spår-
områden och stora asfalterade ytor samt byggnader för hamnens godshantering. Mycket omfattande 
utfyllnadsarbeten har utförts, mestadels inom områdets västra halva vid hamnutbyggnaden. I början 
av 1900-talet vallades stora delar av området in och muddermassor sprutades in. Under 1960-talet 
nyttjades området som byggtipp där massorna var av mycket varierande innehåll tegel, trä, skrot m.m. 
Omkring 1970 lades en sprängstensfyllning över tippmassorna.

Djupet till fast botten varierar mycket inom området, med djup på 45 m och berg i dagen.

I sammanfattningen till den geotekniska utredningen anges följande som direkt berör planområdet 
(utdrag ur sammanfattningen). 

”Inom östra halvan av området förekommer berg i dagen och fastmarkspartier av friktionsma-
terial inom flera delar. Väg- och spårområdena består av 1-3 m överbyggnads- och/eller annat 
bankfyllnadsmaterial. Där under förekommer kring och mellan fastmarkspartierna upp till 20 m 
mäktiga lösa till halvfasta lerlager. Lerlagren underlagras av ett friktionslager vilande på berg.

Säkerheten inom området är med dagens marknivåer och belastningssituation till- fredsställande.

Ojämna sättningar pågår förmodligen än idag inom de områden som använts som tipp för 
mudder- och rivningsmassor m.m.

Blivande bro över Skandiabangården erfordrar grundläggning via spetsbärande pålar då jord-
djupen varierar mycket (8-20 m).”

I det fortsatta projekteringsarbetet kommer eventuellt erforderliga stabilitetsåtgärder att föreslås inom 
ramen för detaljerad utredning enligt Skredkommissionens Rapport 3:95.
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2.14 Markradon
Området är beläget inom lågriskområde för radon. Byggnader där personer stadigvarande vistas behöver 
därför inte utformas med radonsäkert utförande såvida detaljerade radonundersökningar visar annat.

2.15 Dagvatten
Planområdet ingår som en kustnära del i ett större avrinningsområde med sin västliga avgränsning 
mellan Skandiahamnen och Älvsborgshamnen. Den östliga avgränsningen går vid Göta älvbron, cen-
tralt i Göteborg. I kommunens fördjupade översiktsplan, för sektorn Vatten, påpekas vikten av att 
lokalt omhändertagande, LOD, tillämpas. I en PM har VA-verket (Göteborg Vatten) beskrivit för-
utsättningar för va-anslutning av området, befintliga ledningssträckningar samt de krav som ställs 
på hanteringen av dagvattnet. Behovet av erforderliga områden för underjordiska ledningar (s.k. u-
områden) och utjämningsmagasin har klarlagts under samrådsskedet och redovisas på plankartan.

Som tidigare nämnts planeras väg 155, Torslandavägen, att byggas om och utvidgas med fler körfält 
och planskilda korsningar, trafikmot. Vidare planeras områden norr om Torslandavägen att på sikt 
exploateras. Dessa planerade åtgärder medför att relativt stora ytor kommer att hårdgöras, vilket i 
sin tur ökar momentant belastningen på dagvattennätet nedströms inom Tankgatuområdet. (Se vidare 
i Göteborg Vattens utredning VA-system för framtida Tankgatan, Halvorsäng och Vikan, SWECO  
2008-12-05.) För att förbättra hanteringen av dagvattnet föreslås inom området i anslutning till Nynäs 
raffinaderi, att det iordningställs en damm för sedimentering och viss rening av vattnet. Dammen och 
tillfartsvägen till dammen föreslås ligga inom område för teknisk anläggning. Underjordiska fördröj-
ningsmagasin under exempelvis p-ytor förutsätts regleras genom servitut.

Figur 13. Utdrag ur arkeologisk förundersökning.

2.16 Fornlämningar och kulturhistoria
En arkeologisk förundersökning, Hensbacka i Arendal, rapport 2006:18, har genomförts av 
Riksantikvarieämbetet, kulturmiljöenheten. Av utredningen framgår att det finns sex boplatslämning-
ar från stenåldern och ett hällristningsområde. Undersökta boplatser redovisas på fig 13. Markarbeten 
inom fornlämningsområdet kräver tillstånd från länsstyrelsen.
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Enligt den genomförda förundersökningen har två/tre boplatser (RAÄ 160, 161 och 332) uppvisat ett 
rikt fyndmaterial som bör generera ny kunskap för den västsvenska stenåldersforskningen. Utifrån 
förundersökningen har bl.a. två registrerade fornlämningar kunnat avskrivas som fornlämningsom-
råde. Arkeologiska insatser krävs av andra fornlämningar vid en exploatering.

En kompletterande förundersökning av fornlämningen RAÄ Lundby 334 har genomförts under år 
2008. Fornlämningen som ligger i nordöstra delen av planområdet har blivit skadad genom markar-
beteten. Enligt länsstyrelsens meddelande 2008-12-09 bedöms fornlämningen vara slutdokumenterad 
i och med genomförd förundersökning. Fornlämningen behöver inte dokumenteras på plankarta.

2.17 Miljöteknisk utredning av marken 
Syftet med den miljötekniska utredningen, som genomförts av Golder Associates, är att beskriva de 
markföroreningar som finns i området och i vilken grad dessa kan komma att påverka en utbyggnad 
av planerade verksamheter. Utredningen är baserad på resultat från tidigare utförda miljötekniska un-
dersökningar i kombination med kompletterande undersökningar. Det undersökta området är beläget 
norr om järnvägsområdet / Oljevägen.

Det aktuella området planeras att användas för hamnanknutna verksamheter, lager och kontor. Området 
omges av stora industrier. Bostäder finns varken inom aktuellt område eller i dess omedelbara när-
het. Av dessa anledningar kan markanvändningen inom undersökningsområdet bäst jämställas med 
Naturvårdsverkets markanvändningsklass, mindre känslig markanvändning, NV-MKM.

Inom den centrala och östra delen av området förekommer stora volymer schaktmassor med varie-
rande innehåll och ursprung. Schaktmassorna innehåller en blandning av lera, sand, grus och sten. 
Ställvis förekommer även inslag av rivningsmassor (tegel, betong, asfalt etc).

Sammanställningen över utförda miljötekniska undersökningar inom området visar att det enbart i 
enskilda punkter förekommer olja och metaller överstigande riktvärdet för NV-MKM. Uppmätta me-
tallhalter i ytvatten inom området bedöms som låga. En något förhöjd halt olja har uppmätts i ett yt-
vattenprov, men halten ligger dock långt under vad som är vanligt förekommande i dagvatten i urban 
miljö. De uppmätta halterna i ytvattenproverna tyder inte på något märkbart läckage från området.

Föroreningarna bedöms idag inte utgöra någon risk för negativ påverkan på människa och miljö vid 
nuvarande eller planerad framtida markanvändning.

Det bör observeras att genomförda undersökningar utgör stickprov inom ett till ytan stort område. 
Dessutom bör det observeras att området är utfyllt med stora mängder inhomogena schaktmassor och 
att det inte kan uteslutas att det förekommer områden med högre föroreningshalt inom området än de 
som noterats i sammanställda undersökningar.

Med hänsyn till den inom området förekommande föroreningssituationen måste vid en exploatering 
av området de överskottsmassor som eventuellt uppkommer omhändertas på godkänd mottagnings-
anläggning. Ett särskilt provtagningsprogram för klassning av ev. överskottsmassor samt en anmälan 
till Miljöförvaltningen kan komma att krävas.

Det är Golders rekommendation att beställaren i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt infor-
merar den lokala miljömyndigheten om de inom fastigheten påträffade föroreningarna.
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3. Detaljplanens innebörd och konsekvenser

3.1 Inledning
Detaljplaneförslaget innebär att markanvändningen inom området väster om Tankgatan ändras, från 
upplagsområde m.m. till genom detaljplanen reglerat verksamhetsområde med huvudsakligen arbets-
platser knutna till hamnverksamheterna i ”Ytterhamnsområdet”.

Den västra delen av planområdet, befintligt naturområde, regleras även detta som verksamhetsom-
råde med huvudsakligen hamnanknutna verksamheter. Inom detta område krävs relativt omfattande 
markarbeten.

Området mellan Nordatlanten, Hamnbanan och Oljevägen som idag nyttjas för ID- och trafikkontroll, 
har i detaljplanen redovisats som kvartersmark, betecknat V (Hamnverksamhet) med byggrätt redo-
visad endast för befintlig ID-kontrollbyggnad samt för väderskydd. Byggnaderna förutsätts nyttjas 
för icke personalintensiv eller riskfylld verksamhet. Begränsningen av byggrätten ligger i linje med i 
FÖP:en för ”Ytterhamnsområdet” redovisade skyddsområden. Det aktuella området får enligt karta 4 
i FÖP:en nyttjas för gator, leder och järnväg. 

Omfattande förändringar planeras av infrastrukturen i form av väg- och ledningssträckningar. För 
att få största möjliga nytta av planerade investeringar i infrastrukturen bör utbyggnaden av exem-
pelvis ”Ytterhamnsmotet” och bro över Skandiabangården och vägkopplingen däremellen samord-
nas. Utbyggnaden av broramp söder om Skandiabangården påverkar befintlig järnväg utmed vägen 
Skagerack. Planförslaget möjliggör utbyggnad av triangelspår vid vägkorsningen Nordatlanten och 
Skagerack. Så som triangelspåret skisserats påverkar det ej befintliga produktledningar söder om vägen 
Nordatlanten.
 
Med utgångspunkt från den illustrerade trafikstrukturen, vilken är kopplad till den pågående plane-
ringen av Torslandavägen, redovisas inom ramen för den formella detaljplanen två skisserade exploa-
teringsalternativ, detta med avseende på byggnadernas utbredning i plan. 

Noteras kan att kopplingen till industrispår inom kvartersmarken norr om Oljevägen, varierar i de oli-
ka alternativen vilket i sin tur kommer att påverka byggnadernas antal, placering i plan och höjdled. 
Arendalsspåret till vilket planområdet med industrispår, kan komma att kopplas, kommer att vara sty-
rande för byggnadernas höjdläge. Nynäs befintliga produktledning belägen norr om Oljevägen och öster 
om raffinaderiet påverkar exploateringsmöjligheterna inom angränsande föreslagen kvartersmark.

3.2 Studerade plandispositioner
Planområdet omfattar ett inom ”Ytterhamnsområdet” centralt beläget område med bl.a. planerad för-
ändring av infrastrukturen. De delar som är direkt kopplade till dispositionen av detta detaljplaneområde 
är trafikplatsen, ”Ytterhamnsmotet” på Torslandavägen, Tankgatans, Oljevägens och Arendalsvägens 
sträckning samt den planerade planskilda korsningen, bro över Hamnbanan/Skandiabangården.

Inom ramen för detaljplanearbetet har alternativa planskildheter (i anslutning till Oljevägens bef. plan-
korsning) med Hamnbanan studerats, bestående av kombinerad väg och GC-tunnel under järnvägen 
respektive bro med GC-väg över järnvägen. Broalternativet har bedömts vara det mest realistiska alter-
nativet att genomföra av de två. Den formella detaljplanen har utformats, baserat på broalternativet.
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Figur 16. Alternativ planskiss.
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Figur 15. Planskiss (underlag för planillustrationen).
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Figur 14. Sektion A - A, mellan ”Ytterhamnsmotet” och bro över Skandiabangården.

Göteborgs Stad  •  Stadsbyggnadskontoret  •  2009-10-06 23 (38)



Utifrån de planerade verksamheterna, (exempelvis omlastningsterminaler, kontrollområden etc) har 
ett stort antal varianter av lokalvägnätets uppbyggnad studerats med avseende på sambanden mellan 
de olika hamndelarna och funktionen inom de skilda kontrollområdena. De kontrollfunktioner som 
har planerats att lokaliseras inom området är en ID-kontroll kopplad till hamnverksamheten samt en 
fordonskontrollplats kopplad till polisverksamheten. I planhandlingarna redovisas enbart en trafik-
struktur med alternativa dispositioner. (Se fig 15-16) 

De faktorer som är direkt styrande för höjdsättningen och dispositionen av området är 
”Ytterhamnsmotets” höjd- och planläge, höjdläget för planerad bro över Skandiabangården (del av 
”Ytterhamnsvägen”) samt ev. industrispårkoppling till Arendalsspåret. (Se fig 14)

3.3 Bedömning av miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret har genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18§ och miljöbalken 
6 kap 11§ (MB) för detaljplaneförslaget. Kontoret bedömer att detaljplaneområdet från allmän syn-
punkt är lämpligt för utbyggnad med verksamhetsområde. Kontorets bedömning är att detaljplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan. Kompletterande miljöutredningar har gjorts i samband med 
planarbetet. Utredningarna ingår som bilagor till detaljplanen och utgör underlag för kontorets ställ-
ningstagande. Konsekvenserna av planförslaget redovisas i planbeskrivningen. Till grund för kon-
torets ställningstagande att miljöbedömning inte krävs, ligger följande resonemang kring platsens 
egenskaper och tänkbara effekter av ett genomförande av planen.

Den föreslagna användningen av marken för hamnanknutna verksamheter är förenlig med kommu-
nens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för ”Ytterhamnsområdet” (FÖP) och går att 
förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenområden.

Ianspråktagande av de nu planerade verksamhetsområdena innebär att planförslaget följer intentio-
nerna i FÖP:en för ”Ytterhamnsområdet” med avseende på en framtida utbyggnad av vägar och järn-
väg samt områden för hamnanknutna verksamheter. 

Avgränsningen av verksamhetsområdena, kvartersmarken, har skett med beaktande av att 
Torslandavägen skall kunna utvecklas samt att en ny planskild trafikplats, skall kunna anläggas vid 
det nuvarande Oljevägsmotet samt att Arendalsvägen på sikt skall förlängas genom planområdet. 
I det översiktliga planarbetet, med förändrad trafikmatning av området, har trafikmotet benämnts 
”Ytterhamnsmotet” (ersätter Oljevägsmotet). Vidare har avgränsningen av kvartersmarken skett dels 
med hänsyn till att ett sammanhängande lokalt väg- och GC-nät skall kunna anläggas söder om och 
delvis parallellt med Torslandavägen (mellan Arendalsvägen och ”Ytterhamnsvägen”). 

Inom planområdet har genom en arkeologisk förundersökning lokaliserats ett antal boplatser och en 
hällristning. Områdena för verksamheter har avgränsats med beaktande av de kulturhistoriska vär-
dena och tillgängligheten till hällristningen.

Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för ”Ytterhamnsområdet” (FÖP:en) har en samlad 
bild över skyddsområden redovisats på karta 4. Planförslaget är utformat med beaktande av de illus-
trerade skyddsområdena. 

Som tidigare nämnts har kommunen antagit en fördjupad översiktsplan för sektorn ”Transporter av far-
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ligt gods”. I föreliggande detaljplaneförslag har den i FÖP:en rekommenderade fysiska ramen beaktats, 
såtillvida att riktlinjerna har utgjort underlag för en detaljbedömning av riskerna inom planområdet. 

Tillåten byggrätt inom kvartersmarken har reglerats, utifrån en lokal riskbedömning för området, med 
hänsyn till klassningen av vägar och järnväg kopplat till transporter av farligt gods.

Vidare har planförslaget utformats med beaktande av behovet av bebyggelsefria områden och önskemål 
om tillgänglighet för räddningsinsatser vid ett olyckstillbud.

Göteborgs hamn och angränsande raffinaderier (Shell och Nynäs) samt anslutande vägar och järnväg 
(Hamnbanan) är av riksintresse.

Figur 17. Vy från sydost. 
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Lokalt ökar påverkan på närmiljön vid terminalerna genom ökad trafik kopplad till omlastning av 
gods. Samtidigt medför rationella logistiska lösningar normalt förenklingar totalt sett i hanteringen av 
godset, vilket oftast medför ekonomiska fördelar liksom miljöfördelar. Rationella logistiska lösningar 
förbättrar Göteborgs hamns och sjöfartens konkurrenssituation gentemot andra mer miljöbelastande 
transportslag och stärker hamnen som norra Europas centralhamn och därmed Göteborg som Nordens 
logistikcentrum.

Kontorets ställningstagande till att miljöbedömning inte krävs grundar sig vidare på att kriterierna i 
MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats. Ett genomförande av detaljplanen:

Anger inte förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd en-• 
ligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3.
Bedöms inte ha betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan.• 
Bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.• 
Bedöms inte ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornläm-• 
ningar, vatten etc.
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Bedöms inte ge upphov till risker för människors hälsa eller för miljön.• 
Bidrar inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids.• 
Påverkar inte några områden eller natur som har erkänd nationell eller internationell skydds-• 
status, t.ex. riksintressen eller naturreservat.

3.4 Byggnader och anläggningar
Inom planområdet har i anslutning till upplagsområdet med jordmassor uppförts en större förråds-
byggnad samt några mindre och enklare byggnader för personal och förråd. Dessa byggnader och 
anläggningar kommer att rivas och ersättas av terminal- och kontorsbyggnader kopplade till de nya 
verksamheterna. 

Utanför, väster och öster om samt gränsande till planområdet ligger Nynäs respektive Shell raffinade-
ri, vilka påverkar den planerade markanvändningen inom planområdet. Påverkan inom planområdet 
sker genom erforderliga skyddsområden kopplade till verksamheten samt insatsvägar för bekämpning 
vid olyckstillfällen. De nya verksamheterna inom detaljplaneområdet förutsätts vara av den art att de 
ej innehåller en riskfylld verksamhet som kan påverka raffinaderierna och de till dessa kopplade an-
läggningar. I detaljplanen regleras bl.a. kvartersmark som får bebyggas resp. tillåten byggnadshöjd.

Planförslaget är utformat som en flexibel plan, dvs. att alternativa exploateringsmöjligheter och fast-
ighetsindelningar är möjliga. Exempel på alternativa dispositioner redovisas i denna beskrivning. Vid 
bildande av flera fastigheter inom ett kvarter förutsätts gemensamhetsanläggning att bildas enligt an-
läggningslagen, för utbyggnad och skötsel av interna kommunikationsvägar och andra gemensamma 
anläggningar.

Enligt den genomförda arkeologiska förundersökningen har två/tre boplatser (RAÄ 160, 161 och 
332) uppvisat ett rikt fyndmaterial som bör generera ny kunskap för den västsvenska stenåldersforsk-
ningen. Planförslaget har med undantag för fornlämning RAÄ 160 utformats med beaktande av de 
kända lämningarna.

Det planerade ”Ytterhamnsmotet” kommer att utgöra entrén till hamnområdet från vilket besökare 
skall erbjudas en klar information av området och de verksamheter som bedrivs här. Med anledning 
härav bör stor vikt läggas på en enkel och tydlig logistik, liksom en god gestaltning av byggnader och 
markanläggningar. För att ytterligare förstärka entrén till hamnområdet kan detta ske genom anläg-
gande av någon form av landmärke.

Den bebyggelse och de anläggningar som kommer att uppföras i anslutning till bl.a ”Ytterhamnsmotet” 
kommer i första hand att gestaltas utifrån de speciella funktionskrav som kommer att ställas på bygg-
naderna och anläggningarna. Med en stor variation i bebyggelseutformning är det av vikt att en 
konsekvent och samordnad markbehandling av hårdgjorda ytor genomförs inom kvartersmarken och 
allmän plats. Vidare är det av stor vikt att skyltsättningen samordnas, vilket påverkar upplevelsen och 
den trafikeringsmässiga överskådligheten av området. Ett gestaltningsprogram har tagits fram under 
samrådstiden för planförslaget. Programmet utgör bilaga till detaljplanen.

Norr om vägen Nordatlanten ligger ett område med ID-kontroll kopplad till hamnverksamheten. 
Kontrollplatsen ligger inom det översiktligt avgränsade skyddsområdet där gator, leder och järnväg 
kan placeras (se karta 4 i FÖP för Ytterhamnsområdet). Önskemål har framförts från GHAB att 
kunna nyttja området, efter att ID-kontrollen flyttats, för bl.a. upplag av anläggningsmaterial och 
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viss bearbetning av materialet. Befintlig kontorsbyggnad för ID-kontrollen önskar GHAB behålla för 
kontorsverksamhet och omklädning. Vidare föreligger önskemål om att få uppföra enklare byggnad/
tält som väderskydd för bearbetning av anläggningsmaterial. I planförslaget har efter särskild be-
dömning redovisats byggrätt för befintlig kontorsbyggnad samt väster därom ett område inom vilket 
väderskydd får uppföras.

Genom att stora arealer, för väg 155, kommer att hårdgöras erfordras för dagvattenhanteringen en 
damm för rening och sedimentering av vattnet. Dammen föreslås anläggas norr om Nynäs raffinaderi, 
inom kvartersmark för teknisk anläggning, betecknad E.

Som tidigare nämnts har det anlagts bergrum för oljelagring i sydöstra delen av planområdet i Skarvik. 
Vid anläggningsarbeten inom skydds- och influensområdet för bergrummen skall grundvattennivån 
särskilt uppmärksammas. Uttag av grundvatten får ej ske inom skyddsområdet. Vidare får borrning 
ej ske under kommunens 0-nivå inom skyddsområdet. På plankartan har införts en byggnadsteknisk 
bestämmelse samt avgränsning av skydds- och influensområde.

Figur 18. Virtuell vy från ”Ytterhamnsmotet” och söder över.

3.5 Stads- och landskapsbild
Upplevelsen inom planområdet kännetecknas av en storskalig hamnmiljö med inslag av volymmäs-
sigt stora byggnader och tekniska anläggningar. I detta sammanhang bedöms de i planförslaget pla-
nerade förändringarna få en mindre betydelse sett ur ett helhetsperspektiv.

Planerad bro över Skandiabangården har med sitt planerade läge goda förutsättningar för att bli ett 
landmärke inom ”Ytterhamnsområdet”. Av fig 18 framgår hur och i vilken omfattning stadsbilden 
och landskapsrummet kan komma att förändras med planerade vägar och bebyggelse vid den före-
slagna infarten till Ytterhamnsområdet. 

3.6 Gator
Trafikering
Planområdet gränsar på tre sidor till befintliga vägar och gator. I norr har Torslandavägen, väg 
155, sin sträckning. Vägen är av riksintresse liksom Tankgatan som ansluter till Torslandavägen i 
Oljevägsmotet. Torslandavägen som är en fyrfältsväg (utmed planområdet) trafikeras öster om den 
nuvarande trafikplatsen, Oljevägsmotet, av ca. 35000 fordon/åmvd (årsmedelvardagsdygn) varav an-
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delen tung trafik ligger på ca. 6%. Trafikökningen i Göteborgsregionen bedöms ligga på ca. 2-3% per 
år. Med hänsyn till bl.a. bostadsutbyggnaden på västra delen av Hisingen och tillkommande verksam-
heter beräknas trafiken på Torslandavägen öka med drygt 5% per år.

Oljevägen som utgör en viktig länk i det lokala vägnätet, i väst-östlig riktning, trafikerades år 2008 
av ca. 12000 - 17000 fordon/åmvd. Andelen lastbilar uppgår här till mellan 25-30%. Oljevägen kor-
sar Hamnbanan inom östra delen av planområdet i en med signal och bommar reglerad korsning. 
Nordatlanten som har sin sträckning parallellt med Oljevägen trafikeras i dag av 5000-10000 fordon/
åmvd. När Nordatlanten övergår till del av hamnområdet kommer den trafik som inte har mål i hamn-
området att hänvisas till Oljevägen.

Mellan Torslandavägen och Oljevägen, i nord-sydlig riktning, har Tankgatan sin sträckning. 
Tankgatan trafikeras i dag av ca 7500 fordon/åmvd, med en lastbilsandel på ca. 20 %. Den nuvarande 
plankorsningen mellan Oljevägen och Hamnbanan planeras ersättas med en planskild korsning över 
Hamnbanan/Skandiabangården (i förlängningen av den nu planerade ”Ytterhamnsvägen”) och även 
med en planskild korsning i anslutning till den befintliga plankorsningen.

Den nu planerade markanvändningen bedöms innebära att trafikökningen i området ökar marginellt när 
verksamheterna startar. Den marginella ökningen beror på att de verksamheter som kommer att loka-
liseras i direkt anslutning till ”Ytterhamnsvägen” till stor del redan finns inom ”Ytterhamnsområdet”. 
I vilken omfattning de områden som idag nyttjas av dessa verksamheter, kommer med nya verksam-
heter att generera omfattande eller ”normal” trafik (för denna typ av verksamheter) kan i dagsläget 
inte förutses.
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Figur 19. Illustration över trafikfördelningen i Ytterhamnsområdet.
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De faktorer som kommer att påverka trafikmängden i en stor omfattning är den ökning av godsvoly-
merna som planeras att ske över hamnen och fördelningen mellan väg- och järnvägstransporter samt den 
utveckling av bostadsbebyggelse och verksamheter som kommer att ske på västra delen av Hisingen. 
För att i viss mån begränsa trafikökningen på väg har GHAB formulerat en vision om att hälften av den 
tillkommande godsvolymen skall transporteras till och från hamnen på järnväg. Detta innebär att om 
visionen blir verklighet kommer år 2010-2020, ca. 60% av godsvolymen kopplat till hamnen att trans-
porteras på väg och ca. 40% på järnväg. Förhållandet var så sent som år 2002, 80 resp. 20 %. 

Trafikstruktur inom Ytterhamnsområdet
Det planerade ”Ytterhamnsmotet” kommer på sikt att utgöra huvudkopplingen för ”Ytterhamnsområdet” 
till det överordnade vägnätet. Ivarsbergsmotet som för närvarande är huvudtillfart, kommer genom 
den ändrade trafikstrukturen att få en sekundär betydelse för hamnområdet i stort, med undantag för 
transporter till och från oljeterminalen i Skarviks- och Ryahamnen.

Vid genomförandet av planförslaget kommer den nuvarande Tankgatan, belägen utanför och i direkt 
anslutning till detaljplaneområdets östra gräns, att ersättas med en ny vägsträckning inom planområ-
det. Den nya Tankgatan (”Ytterhamnsvägen”)  ansluts i norr till det planerade ”Ytterhamnsmotet” på 
Torslandavägen (väg 155) och i söder till en planerad bro över Skandiabangården, med koppling till 
vägen Skagerack. 

För planeringen och kommande utbyggnad av väg 155 med ”Ytterhamnsmotet” , ”Sörredsmotet” 
etc. ansvarar Vägverket. Vid utbyggnad av ”Sörredsmotet” förutsätts, i enlighet med den översikt-
liga planeringen, att den nuvarande korsningen Torslandavägen/Arendalsvägen stängs. I detta plan-
förslag illustreras, i avvaktan på att denna stängning kan genomföras, en trevägskorsning mellan 
Arendalsvägen och den nu planerade lokalgatan, förlängning av Arendalsvägen.

Oljevägens betydelse som huvudgata i lokalvägnätet kommer att öka genom att den nuvarande väg-
marken för Nordatlanten avses att överföras till hamnens kvartersmark. Med utgångspunkt från en 
bedömd trafikökning på Oljevägen är det av vikt att antalet fastighetsanslutningar till vägen begrän-
sas i syfte att värna en god framkomlighet och säkerhet på vägen. På Oljevägen förutsätts separata 
vänsterkörfält att anläggas till berörda fastighetsanslutningar. I detaljplanen har genom planbestäm-
melser antalet anslutningar begränsats. Av vikt är också att korsningar av vägen med industrispår 
planeras och utförs på ett trafiksäkert sätt. Fördjupade studier har genomförts under samrådsskedet 
vilket resulterat i mindre justeringar av vägområdet, för Oljevägen.

Oljevägen föreslås att byggas om i korsningen med Hamnbanan genom att en planskild korsning, 
bro, anläggs. Under samrådsskedet har fördjupade studier genomförts angående brons läge och ut-
formning. Området för Oljevägen har, med beaktande av att befintlig råoljeledning till Shell inte skall 
påverkas, avgränsats med hänsyn till denna. se figur 20.

Vägkopplingar till angränsande områden
Utbyggnad av ”Ytterhamnsmotet”, ”Ytterhamnsvägen” (Tankgatans nya sträckning) och bron över 
bangårdsområdet förutsätts ske samtidigt, detta för att största möjliga trafiknytta skall erhållas.

Som tidigare nämnts har Shell raffinaderi en insatsväg i sydvästra delen av fastigheten som korsar 
Volvospåret. Tillgängligheten förutsätts bibehållas. Erforderliga skydd i anslutning till korsningen 
skall uppfylla kraven i vägmärkesförordningen. Beslut om erforderliga skydd fattas av Banverket i 
samråd med Vägverket. 
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Söder om Nordatlanten i anslutning till befintliga cisterner tillhörande Skarvikshamnen har i gällande 
detaljplan från år 1947, avgränsats ett markområde avsett för del av en planerad planskild korsning 
med bl.a. Hamnbanan. Denna del av gällande detaljplan förutsätts upphävas i samband med antagan-
det av rubricerad plan.

I anslutning till bl.a. vägarna Skagerack och Indiska oceanen (utanför planområdet) ligger fastighe-
ter vilka är upplåtna med tomträtt eller arrende. Planerad utvidgning av hamnområdet över vägarna 
Nordatlanten, Skagerack etc. medför att huvudmannaskapet för vägen ändras. Tillgängligheten till tomt-
rätts- och arrendefastigheterna får därför säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggning.

3.7 Järnväg
Kopplat till Arendalsspåret kan området väster om ”Ytterhamnsvägen” förses med industrispår. Av 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsskäl på Oljevägen förutsätts endast ett spår att korsa Oljevägen på 
den västra sidan om den planerade bron över Skandiabangården. Vägens höjdläge och framtida kvarter-
smark påverkas av Arendalsspårets höjdläge. Produktledningen norr om Oljevägen kopplad till Nynäs 
raffinaderi påverkar möjligheten att anlägga ett industrispår till kvartersmarken norr om Oljevägen. En 
alternativ ledningssträckning söder om Oljevägen har studerats inom ramen för detaljplanearbetet.

Söder om och parallellt med Oljevägen finns ett spår till Arendal (”Arendalsspåret”). Enligt FÖP:en 
för ”Ytterhamnsområdet” kan detta spår på lång sikt komma att även försörja en planerad hamnut-
byggnad på Stora Risholmen. Spårsträckan kan på lång sikt komma att elektrifieras, enligt planförsla-
get skall den fria höjden under planerad bro över Arendalsspåret vara minst 6,3 meter.

Söder om planerad bro över Skandiabangården, parallellt med vägen Skagerack, redovisas ett område 
för allmänplats lokalgata. Området vid bron har efter samrådsskedet utformats så att det möjliggör en 
utbyggnad av triangelspår för järnvägen  vid Nordatlanten och med koppling till den östra delen av 
Skandiahamnen. 
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Figur 20. Principsektion för Oljevägens nya högre läge, illustrerande vägens läge i relation till Hamnbanan och 
befintlig oljeproduktsledning. Sektionen är tagen längst upp på vägbanken strax väster om planerad bro över 
Hamnbanan. Mellan vägkant för körbana och Shells ledning skall det vara ett avstånd om minst 15 meter. 
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3.8 Gång- och cykelväg
Parallellt med Torslandavägen har ett trafikseparerat GC-stråk anlagts. Vid planerad utbygg-
nad av Torslandavägen förutsätts att stråket anpassas till de planerade trafikmoten, i detta fall 
”Ytterhamnsmotet”.

Utmed gatan Nordatlanten finns idag ett från fordonstrafiken separerat GC-stråk. Planering pågår 
för att överföra Nordatlanten till kvartersmark för hamnverksamhet, i enlighet med den i juni 2008 
antagna detaljplanen. GC-stråket utmed Nordatlanten har under år 2007 ersatts med en ny sträckning 
utmed Oljevägens norra sida. 

Vidare planeras en planskild korsning för motorfordonstrafik dels över Hamnbanan/Skandiabangården 
och dels vid den nuvarande plankorsningen Oljevägen/Hamnbanan. I samband därmed anläggs GC-
vägar planskilt på samma nivå som för fordonen.

Mellan Oljevägen och Torslandavägen, i nord-sydlig riktning, planeras en separerad GC-väg anläggas i 
anslutning till den nu planerade infartsvägen ”Ytterhamnsvägen”.

Detaljplaneförslaget har efter samrådsskedet utvidgats åt nordväst vid Arendalsvägen. Detta för att 
möjliggöra en framtida utbyggnad av GC-väg utmed vägens nordvästra sida.

3.9 Parkering
Parkeringsområden för de planerade verksamheternas behov förutsätts anordnas inom respektive 
fastighet.

3.10 Kollektivtrafik
En lokal busslinje, nr 32, trafikerar idag Nordatlanten. Planer pågår, som tidigare nämnts, att överföra 
vägen Nordatlanten till kvartersmark för hamnverksamhet. I samband därmed planeras busslinjen få 
en sträckning utmed Oljevägen.  

Torslandavägen trafikeras av flera busslinjer inom det kollektiva bussnätet. Någon hållplats vid 
Oljevägsmotet finns ej i dagsläget, men utrymme för hållplats planeras i det blivande ”Ytterhamnsmotet”, 
inom ramen för utbyggnad av väg 155.

Inom planområdet och utmed Oljevägen har illustrerats hållplatslägen direkt väster om den nuvarande 
korsningen i plan med Hamnbanan och söder om ”Ytterhamns-motet”. Vidare har det illustrerats håll-
platslägen, inom nordvästra delen av planområdet, i anslutning till den blivande korsningen med den 
nuvarande Arendalsvägen. 

3.11 Friytor/fornlämningar
I den västra delen av planområdet finns naturområden, Ardalsberget, som är mer eller mindre kring-
gärdade av verksamheter. Av det upprättade naturvårdsutlåtandet framgår var de värdefulla bioto-
perna är belägna inom och i direkt anslutning till planområdet.

Inom det befintliga natur-/friområdet och i anslutning till västra delen av planområdet ligger bl.a. en 
hällristning, betecknad RAÄ 316 samt flera boplatser (RAÄ 160 och RAÄ 332) från äldre stenål-
dern. Anslutande verksamhetsområden har med undantag för RAÄ 160 avgränsats med hänsyn till 
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fornlämningarna. Friområdet kan nås dels från söder vid Oljevägen och dels via insatsvägar för rädd-
ningstjänsten från Arendalsvägens norra del samt från GC-vägen/insatsvägen utmed Torslandavägens 
södra sida. Insatsvägen och tillgängligheten till naturområdet från Torslandavägen redovisas resp. 
säkerställs i planförslaget inom det med E betecknat område (teknisk anläggning, dagvattendamm) 
genom bestämmelse om tillgänglighet för allmänheten och som insatsväg.

3.12 Risker
De idag påbjudna vägarna för transporter av farligt gods påverkar exploateringsmöjligheten utmed 
vägarnas/järnvägens sträckning. Vidare kan även förhållandet till befintliga ledningar, kopplade till 
raffinaderierna, komma att i viss mån påverka infrastrukturen i området. Även föreslagna byggrät-
ter kan påverkas av ledningsstråken. Med anledning härav har det bedömts som angeläget att en 
fördjupad avståndsprövning sker parallellt inom ramnen för detaljplanearbetet och med koppling till 
planerad förändring av vägstrukturen.

En särskild riskbedömning dat 2006-04-28 med kompletterande PM dat 2007-03-19 resp 2007-08-29 
har därför genomförts.

Med extraordinära åtgärder i form av skyddsräcken etc. kopplade till väg och närbelägna byggnader 
utmed järnväg bedöms det bebyggelsefria området kunna minskas något jämfört med riktlinjerna i 
FÖP:en för transporter av farligt gods. Planförslaget är utformat med beaktande av rekommenderade 
minsta avstånd (15 m) mellan väg/järnväg och mark som får bebyggas.

De verksamheter som förutsätts etableras inom planområdet utgörs i huvudsak av trafikrelaterade 
verksamheter (fordonskontrollplats, ID-funktion och teknisk inspektion) samt terminalverksamhet, 
tomcontainerområde och andra hamnanknutna verksamheter. Verksamheterna förutsätts inte vara 
riskfyllda eller personalintensiva. Arbetet har utgått från de nya transportleder som planeras, där de 
viktigaste förändringarna gentemot nuläget utgörs av att:

Nya ”Ytterhamnsmotet” ersätter nuvarande Oljevägsmotet.• 
Tankgatan (”Ytterhamnsvägen”) flyttas väster ut och förbinder ”Ytterhamnsmotet” och nytt • 
planområde med Skandiahamnen via broförbindelse över Oljevägen och Skandiabangården.
Arendalsvägen ges en ny dragning och ansluter till Tankgatan (”Ytterhamnsvägen”) / • 
”Ytterhamnsmotet”.
Bro över Hamnbanan anläggs i anslutning till befintlig plankorsning Oljevägen/Hamnbanan.• 

Vidare har eventuell utbyggnad av ”Ytterhamnsmotet” norrut beaktats.

Riskbilden inom planområdet påverkas av transportleder för väg- och järnvägstrafik med farligt gods, 
rörledningar för petroleumprodukter samt Nynäs raffinaderi. Bedömningar av risker och behov av 
säkerhetshöjande åtgärder baseras på kvalitativa värderingar och tidigare erfarenheter. Följande be-
dömningar har gjorts:

Samhällsrisken kommer att vara låg, framför allt beroende på att de aktuella verksamheterna • 
kommer att ha låg persontäthet.
Sett till individrisk kommer risk relaterad till farligt godstransporter att vara mycket låg jämfört • 
med normala risker i denna typ av verksamhet.

Sett till individ- och samhällsrisk bedöms motiv för skyddsavstånd därmed att vara lågt i de aktuella 
områdena. Samtidigt måste man beakta att Ytterhamnsmotet, Tankgatan och Oljevägen kommer att 
vara trafikerade av mycket tung trafik, där-ibland farligt gods. En olycka av typ kollision eller avåk-
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ning där farligt gods är inblandat måste ses som en realistisk händelse som skall beaktas i planarbetet. 
En väsentlig förbättring som erhålles med planförslaget är att nuvarande plankorsning Oljevägen-
Hamnbanan försvinner. Denna korsning ger i nuläget upphov till ett stort antal incidenter mellan 
väg- och järnvägstrafik.

De huvudsakliga förslagen till marknyttjande och andra säkerhetsåtgärder utgörs av:
Bebyggelsefritt område 15 m från väg/järnväg (räknat från släntfot).• 
Bebyggelsefritt område kan användas för interna transporter och parkering.• 
Avstånd till lagerbyggnader och containeruppställningsplats: 15 m från väg/järnväg.• 
Avstånd till kontor 30 m från väg/järnväg (dock ej Arendalsvägen).• 
Utanför Nynäs fastighetsgräns skall ett 50 m brett område hållas fritt från alla anordningar som • 
kan försvåra räddningsinsatser.
Barriärer anordnas där så erfordras för att förhindra att avåkning kan resultera i kontakt med • 
byggnad eller spårtrafik och för att ge erforderligt skydd för rörledningar.

Vidare kan särskild hänsyn behöva tas till utformning av byggnadsfasader som vetter mot ”Ytter-
hamnsvägen”.

I detaljplaneförslaget har skyddsområdena reglerats i enlighet med riskbedömningen.

Nedan redovisas en närmare specifikation av skyddsåtgärder:

Bro över Skandiabangården / Oljevägen / rörledningsgata
Avkörning av tungt fordon ska förhindras. Avkörningsskydd motsvarande minst klass H2 (hög-• 
kapacitetsräcke) införs. Högre klass kan användas vid särskilda förhållanden med snäva kurvra-
dier eller där höga hastigheter hos dimensionerande fordon kan förväntas. Dessa förhållanden 
bedöms inte gälla för denna vägsträcka. Trots detta kan det med tanke på rörledningar och spår 
vara motiverat att gå upp till ett skydd motsvarande klass H4. Detta ska värderas i samband med 
slutlig vägutformning.
Eventuellt utläckande farligt gods i vätskeform leds bort så att påverkan på bangård eller rör-• 
ledningar ej uppstår.
Om bron förläggs så pass nära rörledningar att dessa kan komma att skadas i händelse av for-• 
donsbrand anordnas skydd av rörledningar.

Övriga vägar
”Ytterhamnsvägen” kommer till stora delar att gå på bank över omgivande verksamheter. För de 
sträckor där vägen på bank passerar tomter som kan bebyggas upp till 15 meter från släntfot anord-
nas avkörningsskydd motsvarande klass H2. Skydd mot att utläckande farligt gods i vätskeform når 
byggnader anordnas.

För övriga vägsträckor anordnas avkörningsskydd enligt normal praxis.

Brand- och explosionsskydd

Skydd mot brandbelastning
Fasader inom 50 m från transportleder för farligt gods utförs obrännbara. Detta gäller även isolering.

Lastintag och andra öppningar i fasader placeras i möjligaste mån så att de ej vetter mot ”Ytterhamns-
vägen”, där större volymer av farligt gods kan bli aktuella i framtiden. 
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Taktäckning utförs för att klara kraven för skydd mot flygbrand. Taktäckningen utförs att uppfylla 
klass BROOF (t2) (klass T) på material av klass A2-s1,d0 (obrännbara material) alternativt klass A2-
s1,d0 (obrännbart material) på brännbart underlag.

Skydd mot explosionslast
Vid dimensionering av byggnader inom 50 meter från vägtransportled för farligt gods ska hänsyn 
till möjlig explosionslast tas. Behov av skydd ska bedömas utifrån byggnadens användningsområde. 
Konsekvenser av nedanstående explosionslast skall bedömas och vald lösning motiveras utifrån detta. 
Explosionscentrum antas förlagt till närmast belägna vägkant i förhållande till respektive byggnad.

Vägg 

α 

Tryckvåg 

Avstånd från explosionscentrum 15 meter 30 meter 50 meter

p0 kN/m2    11,0  5,5  3,6
i0 Pasek    200  100  66
    
pr kN/m2    23,0  11,2  7,2
ir Pasek    420  205  130

p0 = side-on tryck som fås när tryckvågen träffar en vägg med vinkeln α ≤ 25°
i0 = tillhörande impulsbelastning
pr = reflektionstryck som fås när α > 25°
ir = tillhörande impulsbelastning

Byggnader relaterad till direkt fordonsanknuten verksamhet (Fordonskontroll, ID-funktion, Teknisk 
inspektion) föreslås ej omfattas av dessa krav. 

Vid genomförande av detaljplanen bör en omprövning ske av gällande ”Allmänna lokala trafikföre-
skrifter”.

3.13 Teknisk försörjning
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp är utbyggt i anslutning till planområdet. Inom kvarter-
smark har för säkerställande av allmänna underjordiska ledningar på plankartan redovisats s.k. ”u-
områden”. Utmed Oljevägens norra sida planeras det att anläggas en större dagvattenledning vilken 
kommer med hänsyn till vattennivåerna i recipienten Göta älv att ligga med relativt grund täckning 
vilket bör uppmärksammas bl.a. vid anläggande av spåranslutning till det västra industrikvarteret vid 
bron över Skandiabangården. 

För elförsörjningen inom och i anslutning till planområdet bedöms det av Göteborg Energi erfordras 
en ny fördelningsstation och nätstationer. Stationernas läge och områdenas avgränsning betecknade 
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E framgår av plankartan. Tillgängligheten till det föreslagna stationsläget öster om planerad bro över 
Skandiabangården har förutsatts ske via planerad fordonskontrollplats. 

Uppvärmning av planerade lokaler bedöms av Göteborg Energi kunna ske med fjärrvärme.

Utmed Oljevägen, norr om vägen och öster om Nynäs raffinaderi, är en produktledning anlagd. Plan-
förslaget har utformats så att om och när ledningen flyttas kan in- och utfart för väg respektive järnväg 
anordnas via Oljevägen. Ett alternativt läge för ledningen, söder om Oljevägen, har under samrådsti-
den studerats inom ramen för detaljplanearbetet. Ledningen kommer från Nynäs raffinaderi, vid en 
framtida flytt, att byggas över Oljevägen i ett nytt läge och lokaliseras till området i anslutning till 
Shells befintliga råoljeledning söder om Oljevägen. Ett framtida läge för ledningen förutsätts regleras 
genom avtal eller servitut.

Inom norra delen av planområdet, i anslutning till Torslandavägen/Arendalsvägen, är en naturgasled-
ning anlagd. Ledningen har sin sträckning utmed i denna plan planerad sträckning för en förlängning 
av Arendalsvägen. I samband med utbyggnaden av väg 155, Torslandavägen, planeras ledningen att 
lokaliseras till området i anslutning till den planerade GC-vägen utmed väg 155.

Som tidigare nämnts kommer planområdet, vid ett genomförande, att till stora delar hårdgöras och 
bebyggas. Vidare kommer en utbyggnad av väg 155, Torslandavägen, etc. medföra att andelen hård-
gjorda ytor kommer att öka. Möjliga ytor för rening och utjämning av stora flöden av dagvatten 
är starkt begränsade utmed väg 155. En samordning av dagvattenhanteringen mellan de angräns-
ande områdena planeras därför att ske. (Se även Göteborg Vattens utredning VA-system för framtida 
Tankgatan, Halvorsäng och Vikan, SWECO 2008-12-05.) I detaljplanen redovisas område, i gräns 
mot Nynäs raffinaderi, inom vilket underjordiskt magasin skall kunna anläggas samt norr därom en 
damm i vilken sedimentering och viss rening skall kunna ske. Den planerade dammen redovisas i 
planen inom kvartersmark för teknisk anläggning. Genomförandet av dessa anläggningar och ansvar 
för drift och underhåll redovisas i till detaljplanen hörande genomförandebeskrivning.
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4. Konsekvensbeskrivning

4.1 Ställningstagande till miljökonsekvenser
Enligt stadsbyggnadskontoret innebär inte denna plan en så betydande miljöpåverkan att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste upprättas. Nedan beskrivs planförslagets mest betydande 
miljökonsekvenser.

4.2 Stadsbild
Stads- och landskapsbilden kommer vid genomförande av planförslaget att förändras genom att infra-
strukturen inom och utanför planområdet förändras. Torslandavägen, Oljevägsmotet och ”Ytterhamn-
smotet” kommer att förändras i plan och höjdled, vilket påverkar upplevelsen av landskapsrummet. 
Cirkulationsplatsen i ”Ytterhamnsmotet” kommer att ligga ca. 3-4 m över den befintliga Torslandavä-
gen. Vidare kommer den planerade byggnationen med terminalbyggnader och kontrollstationer samt 
borttagande av befintliga verksamheter att påverka upplevelsen av området.

Det planerade ”Ytterhamnsmotet” kommer att utgöra entrén till hamnområdet från vilken besökare 
skall erbjudas en klar information av området och de verksamheter som bedrivs här. Med anledning 
härav bör stor vikt läggas på en enkel och tydlig logistik, liksom en god gestaltning av byggnader och 
markanläggningar. I det inledande planarbetet har en virtuell studie genomförts som tydliggör det pla-
nerade vägrummet mellan ”Ytterhamnsmotet” och planerad broförbindelse över Skandiabangården/
Hamnbanan. Som en följd av studien har de planerade byggnadernas höjd utmed ”Ytterhamnsvägen” 
begränsats till 6 m. För att ytterligare förstärka entrén till hamnområdet kan detta ske genom anläg-
gande av någon form av landmärke. Ett gestaltningsprogram har upprättats under samrådsskedet i 
syfte att vara vägledande för det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet.

4.3 Sociala konsekvenser
En utveckling av området med koppling till hamnverksamheten stärker Göteborgs hamn som Nordens 
största hamn. Denna utveckling skapar fler arbetstillfällen vilken stärker den ekonomiska faktorn 
som en del av de sociala förhållandena.

4.4 Störningar
Planområdet ligger på ett avstånd av ca. 2 km från planerade bostadsområden och gränsar till starkt 
trafikerade vägar, Torslandavägen, Oljevägen och Tankgatan. De störningar som kan uppkomma efter 
exploateringen av området kommer att vara i form av lokalt ökat trafikbuller, buller kopplat till last-
ning och lossning av gods samt fläktljud etc. Störningarna från trafiken på Torslandavägen kommer 
att vara helt avgörande för bullernivån i området.

Någon nämnvärd trafikökning bedöms inte uppkomma på det övergripande vägnätet till följd av ex-
ploateringen inom området. Den trafikökning som kan uppkomma inom och i anslutning till området 
kommer från Göteborgs hamns verksamhet och andra större verksamheter som utvidgar sin produk-
tion av varor och tjänster. Prövning av förändringar inom dessa verksamheter sker genom särskild 
tillståndsprövning enligt miljöbalken.

4.5 Risker
Planförslaget är baserat på genomförd riskbedömning. Erforderliga skyddsområden runt bl.a. vägar 
och järnväg redovisas i den för planområdet genomförda riskbedömningen och planbeskrivningen. 
Utifrån rekommendationerna i riskbedömningen har begränsningar av kvartersmarken/byggrätten 
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införts på den formella plankartan. Bebyggelse som får uppföras inom området är i planförslaget 
reglerat till ej riskfylld verksamhet. Lagerbyggnader får uppföras på ett avstånd av 15 m från väg 
och järnväg. Mellan väg och rörledning skall avståndet vara 15 m i undantagsfall 5 m, förutsatt att 
tillfredsställande vägräcken anordnas. Utmed Arendalsvägen är det bebyggelsefria området 15 m från 
väg. Anordnande av serviceinrättningar, serveringar etc. kan prövas inom ramen för användningen 
industri, J, på ett avstånd av 100 meter från påbjuden väg för transporter av farligt gods. Se även till 
planen bifogad riskbedömning.

De södra delarna av planområdet riskerar att drabbas av marköversvämning p.g.a. hög nivå i havet 
och genom att vattnet stiger genom en dagvattenledning i den sydöstra delen av området. Eftersom 
Oljevägen ligger som en barriär kommer inte heller dagvatten att kunna ledas på ytan vid häftig ne-
derbörd. Detta innebär att höjdsättningen inom kvartersmark är mycket viktig för att unvika framtida 
översvämningsproblem. I detaljplanen har införts bestämmelser att färdigt golv skall ligga på lägst 
+12,8 och markytan på +12,0.

4.6 Riktlinjer för detaljutformning
Ett gestaltningsprogram kopplat till utformningen av vägområdet utmed väg 155 och ”Ytterhamns-
motet” har utarbetats under samrådsskedet och utgör bilaga till detaljplanen. Syftet med programmet 
är att i första hand utgöra underlag för en samordnad detaljutformning av vägområdet och kvarter-
smarken i anslutning till ”Ytterhamnsmotet” och ”Ytterhamnsvägen” som huvudtillfart till Ytter-
hamnsområdet. I andra hand till områdena utmed det lokala vägnätet.

Den pågående studien (genom Västtrafik) rörande kollektivtrafikförsörjningen inom området kom-
mer att ge anvisningar av lämpliga hållplatslägen.

Utbyggnaden av väg 155, framtida exploatering av Halvors äng, (norr om planområdet), samt anlägg-
ningar och byggnader inom rubricerat planområde kommer att förändra de rådande förhållandena 
rörande dagvattenhanteringen. En samordning i detaljutformningen av dagvattenhanteringen har 
inletts och har fördjupats under planarbetets gång. Den nu föreliggande dagvattenutredningen, fram-
tagen genom Göteborg Vatten, kan ligga till grund för fortsatt detaljprojektering.

Med utgångspunkt från föreslagen vägstruktur i detaljplanen bör en omprövning av de lokala trafik-
föreskrifterna ske angående vilka vägar i området som skall vara påbjudna vägar för transporter av 
farligt gods.

Som underlag för fortsatt planering av broar över järnvägsområdet har inför utställning och i nära 
samarbete med Banverket, framtagits en arbetsbeskrivning rörande grundläggningen. Beskrivningen 
kommer att ligga till grund för projekteringen och utbyggnaden av broarna. 
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5. Genomförandetid

Genomförandetiden utgår 15 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Denna tid bedöms som 
rimlig med tanke på den planerade utvecklingen av framför allt hamnverksamheten samt pågående 
verksamheter.

................................................. ................................................. .................................................
Kenneth Fondén  Sirpa Antti Hilli   Ingemar Lind
Planchef   Planarkitekt    SWECO Architects
        Samhällsplanering

38 (38) Göteborgs Stad  •  Stadsbyggnadskontoret  •  2009-10-06


	Planbeskrivning
	Innehåll
	1 Planens syfte och huvuddrag
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Huvuddrag
	1.4 Handlingar

	2 Förutsättningar
	2.1 Läge och avgränsningar
	2.2 Areal och markägoförhållanden
	2.3 Rikintressen och övriga allmänna intressen
	2.4 Översiktsplan för Göteborg
	2.5 Översiktsplan för ytterhamnsområdet, progam
	2.6 FÖP för transporter av farligt gods
	2.7 Detaljplaner
	2.8 Övrig pågående planering
	2.9 Mark och vegetation
	2.10 Bebyggelse och anläggningar
	2.11 Trafik
	2.12 Risker
	2.13 Geotekniska förhållanden
	2.14 Markradon
	2.15 Dagvatten
	2.16 Fornlämningar och kulturhistoria
	2.17 Miljöteknisk utredning av marken

	3 Detaljplanens innebörd och konsekvenser
	3.1 Inledning
	3.2 Studerade plandispositioner
	3.3 Bedömning av miljöpåverkan
	3.4 Byggnader och anläggningar
	3.5 Stads- och landskapsbild
	3.6 Gator
	3.7 Järnväg
	3.8 Gång- och cykelväg
	3.9 Parkering
	3.10 Kollektivtrafik
	3.11 Friytor/fornlämningar
	3.12 Risker
	3.13 Teknisk försörjning

	4 Konsekvensbeskrivning
	4.1 Ställningstagande till
	4.2 Stadsbild
	4.3 Sociala konsekvenser
	4.4 Störningar
	4.5 Risker
	4.6 Riktlinjer för detaljutformning

	5 Genomförandetid

