
PM – Tillgänglighet till Rya Nabbe för allmänheten 
Inledning 
Kulturnämnden har ställt frågan i samband med detaljplanearbete för ett biokraftvärmeverk som ska 
integreras i den befintliga anläggningen, Rya kraftvärmeverk, om det finns möjlighet att göra Rya 
Nabbe tillgängligt för allmänheten, antingen från landsidan eller sjösidan. 

Skyddsobjekt Göteborgs hamn och lagstiftning kopplat till skydd av hamn 
Rya Nabbe ingår i skyddsobjektet Skarvik/Rya och är en av Göteborgs hamns Energihamnar. Ett 
skyddsobjekt är samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd utifrån svensk lag för att 
skyddas mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Ett skyddsobjekt kan bestå av en 
byggnad, område eller annat objekt. Länsstyrelsen beslutar om civila objekt ska bli skyddsobjekt. 

Med tanke på den riskfyllda och skyddsvärda användningen under och vid Rya Nabbe är området inte 
tillgängligt för allmänheten, varken från land- eller sjösidan. Att via sjösidan eller landsidan gör sig 
personer som olovligen tar sig in i skyddsobjektet skyldiga till grovt olaga intrång enligt skyddslagen 
och kommer att polisanmälas.  

Så länge området är ett skyddsobjekt och inrymmer skyddsvärd verksamhet kommer allmänheten 
inte få tillträde till området. Då området är ett skyddsobjekt, samhällsviktigverksamhet med 
betydelse för Sveriges funktionalitet omfattas Göteborgs Hamn också av säkerhetsskyddslagen. 

Förutom att området är ett skyddsobjekt och klassad som samhällsviktiganläggning omfattas det 
också av säkerhetsskyddslagen och är ett sjöfartsskyddsområde (ISPS hamnanläggning). Det ingår 
också i hamnskyddsområdet. Detta styrs av följande, EU direktiv, lagar och förordningar: 

• ISPS-område (EG 725). Förbud mot tillträde för obehöriga enligt lagen (2004:487) om 
sjöfartsskydd. 

• Skyddslagen (2010:305) 
• Hamnskyddslagen (2006:1209). För att skydda hamnar som helheter, och inte bara 

kajområdena, har EU antagit ett direktiv om ökat hamnskydd (EU dir 65/2005) 
• Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

Rya kraftvärmeverk är liksom Skarviks- och Ryahamnen klassat som skyddsobjekt med hänvisning till 
skyddslagen (2010:305) och området runt kraftvärmeverket är ett inhägnat område där allmänheten 
inte har tillträde. Den nya byggnaden för bioångpannan som detaljplanen omfattas av kommer ingå i 
klassningen som skyddsobjekt och ingå i det inhägnade området.   

Precis norr om Rya Nabbe finns cisternen för lagring av petroleumprodukter och andra 
energiprodukter, se figur nedan. Kajen i direkt anslutning till Rya Nabbe är en gaskaj där lossning sker 
av LPG (gasol). Skyddsavståndet vid lossning av LPG är 90 m för att förhindra att fordon eller 
människor befinner sig på piren vid lossning. Så länge ovanstående verksamhet bedrivs i hamnen är 
det inte lämpligt för allmänheten att ha tillträde till området.  

 

Framtagen av Göteborgs Hamn AB och Göteborg Energi AB, 2021.  



 

Figur 1 Karta över Rya Nabbe och placering av Rya kraftvärmeverk och nya byggnaden för bioångpannan  

Det detaljplaneärendet som pågår just nu inkluderar fastigheterna Rödjan 727:18 och Rödjan 3:1, se 
figur nedan. Den detaljplanändring som planeras för kommer inte försvåra möjligheterna att öppna 
mellan Nya nabbe och Rya skog i ett framtida scenario. Sådana planer ligger utanför omfattningen av 
det här detaljplaneärendet och är ingen fråga som Göteborg Energi som energibolag har rådighet 
över.    

 

Figur 2 Fastighetsförteckningar och detaljplaner 
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