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1 Inledning och bakgrund 

Vopak LNG Holding BV och Swedegas AB utreder möjligheterna att etablera en 

mottagnings-, lagrings- och distributionsanläggning för flytande naturgas (LNG) 

(LNG – Liquefied Natural Gas) på Sveriges västkust. En lokaliseringsutredning 

avseende terminalens placering har genomförts och terminalen föreslås förläggas 

på Vopak Sweden AB:s tomt, Skarvik 4 i Skarvikshamnen i Göteborgs hamn, se 

Bilaga B1 till ansökan.  

Projektet omfattar också möjligheten att på sikt förånga delar av LNG och injicera 

gasen, via anslutande ledning från terminalen, i stamnätet. En ny naturgasledning 

kräver koncession och GO4LNG (Vopak och Swedegas) avser därför att söka kon-

cession enligt 2 kapitel naturgaslagen (2005:403), förutsatt att marknadsförutsätt-

ningar finns i ett senare skede. LNG-terminalen är tillståndspliktig enligt kapitel 9 

miljöbalken. Till koncessionsansökan och tillståndsansökan enligt miljöbalken ska 

en MKB samt lokaliseringsutredning ingå. I det aktuella projektet har en gemen-

sam MKB och gemensamma lokaliseringsutredningar tagits fram. LNG-

terminalen, inklusive gasledning, har efter ett första samråd bedöms medföra bety-

dande miljöpåverkan. Som en del i MKB- och samrådsprocessen har en lokalise-

ringsutredning av alternativa sträckningar för anslutande gasledning genomförts. 

Denna utredning presenteras i föreliggande dokument. 
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2 Metodik 

För att hitta den bäst lämpade sträckningen för en naturgasledning som förbinder 

den planerade terminalen med stamnätet för naturgas har en utvärdering av olika 

alternativ genomförts. 

Fyra olika stråk identifierades. Dessa utvärderades sedan baserat på sex olika fak-

torer som bedömdes som viktiga med hänsyn både till ekonomiska, miljömässiga 

och tekniska aspekter. De alternativa sträckningarna poängsattes sedan för varje 

faktor på en skala mellan 1 och 3 där 3 innebär goda förutsättningar/möjligheter 

och 1 innebär begränsade möjligheter/förutsättningar. Någon viktning av de olika 

faktorerna gjordes inte då alla ansågs vara av mycket stor betydelse. Resultatet 

sammanställdes i en tabell och en jämförelse av totalsumman för de olika alternati-

ven ger vägledning om vilket alternativ som har bäst förutsättningar.  

Alternativet med den högsta totalsumman utreddes vidare och stråken anpassades 

med hänsyn till fastighetsgränser, befintliga ledningar och geologiska förutsätt-

ningar. Den slutliga sträckningen fastställs i projekteringsskedet efter ytterligare 

utredning kring rådande förhållanden. 
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3 Utredningsområde – alternativa stråk 

Förutsättningarna för en anslutande naturgasledning har studerats för att kunna le-

verera naturgas från terminalen till stamnätet d.v.s. till den ledning som sträcker sig 

förbi Göteborg och norrut mot Stenungsund, se Figur 3.1. För detta krävs att en ny 

gasledning anläggs från terminalen till en lämplig anslutningspunkt på nätet. Fyra 

alternativa sträckningar för den anslutande naturgasledningen identifierades. Ut-

redningsområdena utgörs av 100 m breda stråk, 50 m på var sida om de fyra 

sträckningsalternativen. Stråken presenteras i Figur 3.2. 

LYSEKIL 

Figur 3.1 Fyra olika lokaliseringar på Sveriges västkust har studerats. Tre av dessa ligger vid stamnätet 

som sträcker sig från Trelleborg och Dragör till Stenungsund. 
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Figur 3.2 Alternativa stråk för anslutande naturgasledning 
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Alternativ 1 innebär att ny ledning från LNG-terminalen ansluts till gasnätet vid 

Rya kraftvärmeverk (Rya KVV) som ligger öster om projektområdet, se Figur 3.3. 

Rya är den närmaste anslutningspunkten och innebär den kortaste sträckningen av 

ny ledning.  

Alternativ 2 innebär samma sträckning som alternativ 1 fram till Rya kraftvärme-

verk men istället för att ansluta till ledningen här förläggs ytterligare ny ledning för 

anslutning vid biogasanläggingen Gobigas som för närvarande är under byggnat-

ion. 

Alternativ 3 ansluter till det befintliga gasnätet vid nya Ytterhamnsmotet. Inom 

hamnområdet förläggs ledningen i befintlig rörgata. 

Alternativ 4 innebär också anslutning vid Ytterhamnsmotet, detta alternativ har 

dock en västligare sträckning inom hamnområdet. 

Under samrådsprocessen utreddes ytterligare ett alternativ med anslutningspunkt 

öster om alternativ 3 och 4. Norr om Oljevägen sträckte sig detta stråk genom St1:s 

fastighet och bedömdes därför inte lämpligt att utreda vidare. 

För att identifiera och kartlägga eventuella naturvärden samt kulturhistoriskavärden 

inom utredningsområdena har en naturinventering (COWI, 2013), Bilaga B3, och 

en kulturhistorisk förstudie (Arkeologicentrum, 2013), Bilaga B4, genomförts. 

 

Figur 3.3 Översikt över området för planerad gasledning. 

Ytterhamnsmotet 

Oljevägen 

Rya KVV 

Gobigas 

Bergrum 

Logistikhall 
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3.1 Kulturhistorisk förstudie 

I den kulturhistoriska förstudien konstateras det att det endast finns ett litet antal 

kulturhistoriska lämningar registrerade i undersökningsområdet, dvs. i de utredda 

stråkalternativen. Samtliga av dessa är undersökta och borttagna (Arkeologicent-

rum, 2013).  

Delar av området ligger inte på naturlig mark, utan på mark som är utfylld i sam-

band med utbyggnaden av hamnen. Dessa områden utgörs av fyllandsmaterial. Ut-

byggnaden av hamnen har till stor del skett innan uppkomsten av modern upp-

dragsarkeologi. Detta bidrar också till avsaknaden av fasta fornlämningar i området 

eftersom det kan ha funnits fornlämningar som har tagits bort utan antikvarisk 

medverkan när utbyggnad av hamnen har skett.  

I Tabell 3.1 samt Figur 3.4 och Figur 3.5 redovisas de kulturlämningar som finns 

registrerade i undersökningsområdet. Potential för okända kulturminnen finns hu-

vudsakligen i naturmarken i områdets nordvästligaste del. Här har sedan tidigare en 

boplats undersökts och borttagits (Lundby 307), och en annan påträffats vid arkeo-

logisk utredning 2003 (Lundby 334).  

Tabell 3.1 Registrerade kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet med närmaste om-

givning. Kursiverade återfinns i utredningsområdet.(Arekeologicentrum, 2013) 

RAÄ-ID  Lämningstyp  Beskrivning  Antikvarisk 

bedömning  

Anm.  

Lundby 307  Fyndplats  Flinta, mikro-

spån m.m., se-

kundärt läge  

Undersökt och 

borttagen  

Undersökt och 

borttagen 1968  

Lundby 308:2  Stensättning i 

gravgrupp  

Grav  Övrig kultur-

historisk lämning  

Undersökt och 

borttagen  

Lundby 313  Fyndplats  2 svallade flint-

stycken  

Övrig kulturhi-

storisk lämning  

Borttagen  

IP09  Lägenhetsbe-

byggelse  

F.d. torp på 1935 

års karta 

Förstörd Troligen helt 

borttagen 
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Figur 3.4 Kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdets västra del. Skikt ur FMIS (2013-

05-06) samt indikationer som framkommit under Arkeologicentrums förstudie. 

1935 års strandlinje markerad med blått.(Arkeologicentrum, 2013) 
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Figur 3.5 Kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdets östra del. Skikt ur FMIS (2013-

05-06) samt indikationer som framkommit under Arkeologicentrums förstudie. 

1935 års strandlinje markerad med blått.(Arkeologicentrum, 2013) 

3.2 Naturinventering 

Naturinventering genomfördes genom två fältbesök där 50 resp. 100 m breda led-

ningstråk undersöktes och dokumenterades.  

Största delen av undersökningsområdet utgörs av hårdgjorda ytor, byggnader och 

cisterner men i området finns också gräsmattor, skogsdungar, ruderatmark (så kal-

lad ”skräpmark”) samt det skyddade skogsområdet Rya skog. Inventeringen visade 

dock att det inom de alternativa stråken inte finns några naturvärdesintressanta ob-

jekt, förutom Rya skog som gränsar till ett av stråken. De träd som växer längs 

stråken bör dock i möjligaste mån sparas vid anläggandet av ledning då dessa utgör 

värdefulla habitat för bl.a. fåglar och insekter i området. I första hand bör äldre träd 

prioriteras för bevarande (COWI, 2013). 
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4 Sträckningsalternativ 

Fyra alternativ för anslutande naturgasledning har utretts och presenteras nedan. 

Dessa har bedömts utifrån sex kriterier 

› Längd för anslutande ledning 

› Motstående intressen infrastruktur 

› Motstående naturintressen  

› Motstående kulturintressen  

› Särskilda och allmänna intressen (friluftsliv, fastighetsägare m.m.) 

› Kapacitet ledning anslutande punkt 

› Kostnader 

 

I nedanstående avsnitt ges en områdesbeskrivning av respektive stråk. 

4.1 Alternativ 1 

Alternativ 1 innebär att ny ledning från LNG-terminalen ansluts till gasnätet vid 

Rya kraftvärmeverk som ligger öster om projektområdet. Rya är den närmaste an-

slutningspunkten och innebär den kortaste sträckningen av ny ledning. Ny ledning 

kan dras längs befintlig rörgata fram till Rya skog och endast den sista anslutande 

delen kräver ny rörgata eller markförläggning av ledningen. 

Sträckningen går längs den sydvästra kanten av naturreservatet Rya skog. Skogs-

området är dock avgränsat med ett högt och kraftigt staket vilket gör att ledningen 

som kommer att gå på hamnsidan av detta inte bedöms påverka skogen. I övrigt 

bedöms inga naturintressen påverkas.  

I kanten av stråket för detta alternativ finns en möjlig torplämning, IP09. Denna är 

etablerad sent och huvudsakligen förstörd vilket gör att den saknar antikvariskt 

värde (Arkeologicentrum, 2013).  

Berörda fastigheter för stråket ägs av Göteborgs hamn, Göteborgs kommun, Vopak 

Sweden AB och Göteborg Energi. 

Sträckningen innebär den kortaste ledningen i förhållande till övriga alternativ, ca 

1 300 m. Kostnaden för anläggande av ny ledning uppskattas till 10 000 kr/m vilket 
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för detta alternativ leder till en kostnad på 13 miljoner kr totalt. Dock är kapa-

citeten och dimensionen på ledningen mellan Rya kraftvärmerverk och huvudled-

ningen inte är tillräcklig för att klara den mängd som planeras levereras från LNG-

terminalen. Detta innebär att omfattande åtgärder krävs för att kunna utnyttja den 

befintliga ledningen. Kostnaderna för detta alternativ bedöms totalt sett bli höga på 

grund av behov av kompletterande åtgärder.   

4.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 innebär samma sträckning som alternativ 1 fram till Rya kraftvärme-

verk men istället för att ansluta till ledningen här förläggs ytterligare ny ledning för 

anslutning till stamnätet vid biogasanläggingen Gobigas, som för närvarande är 

under byggnation. Anslutning och rörledning till stamnätet för Gobigas-

anläggningen är även den under byggnation. Anslutning av LNG-teminalen till 

samma punkt skulle dock medföra betydande ändringar, bl a större dimension av 

ledningen, i den fastlagda anslutningen för Gobigas, varför detta alternativ har av-

färdats.  

Stråket som visas på kartan i Figur 3.2 passerar över en brant kulle med tallskog.  

Stråket passerar därefter ett område i anslutning till Ryaverket. Den slutliga sträck-

ningen kommer att läggas i delar av korridoren så att Ryaverkets verksamhet inte 

påverkas. Sträckningen korsar sedan två järnvägsspår, en gång- och cykelbana samt 

en bilväg. Vid gång- och cykelbanan finns en grov gråpoppel som har ett visst na-

turvärde och bör därför bevaras vid en ledningsdragning i detta stråk. 

Den längre sträckningen, jämfört med alternativ 1, medför inte att några ytterligare 

kulturmiljöintressen påverkas. 

Alternativ 2 bedöms innebära höga kostnader med hänsyn till den långa sträck-

ningen, ca 2 100 m. Kostnaden för anläggandet av ledningen beräknas till 21 mil-

joner kr. Även förändringarna av ledningen för Gobigas, dvs. större dimensioner, 

bedöms medföra ytterligare tillkommande kostnader. 

4.3 Alternativ 3 

Alternativ 3 ansluter till stamnätet nordväst om den planerade LNG-terminalen, vid 

Ytterhamnsmotet. Med detta alternativ kan ledningen förläggas ovan jord längs 

befintlig rörgata inom Skarvikshamnens område. Norr om Skarvikshamnen korsar 

sträckningen Oljevägen samt järnvägen. Detta innebär att ledningen kommer be-

höva förläggas under vägen samt järnvägen. För närvarande pågår omfattande om-

byggnationer norr om Oljevägen. Torslandavägen, väg 155, byggs om och den nya 

utformingen innebär att ett nytt mot, Ytterhamnsmotet, ersätter Oljevägsmotet. Sö-

der om det nya motet och öster om den planerade ledningssträckningen byggs en 

logistikhall. För att inte påverka denna förläggs ledningen i anslutning till gång- 

och cykelbanan som finns utmed den nya Tankgatan. Även järnvägen, Hamnbanan, 

ska byggas ut och kommer att bli dubbelspårig. Detta har beaktats i samband med 

utredning av ledningens sträckning.  
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Inom stråket finns inga kulturhistoriska lämningar. Stråket, som till stor del följer 

den nya vägen mellan Oljevägen och Ytterhamnmotet, går en kort sträcka genom 

en skogsdunge med främst björk och sälg. Träden bör bevaras men inga objekt med 

särskilt naturintresse hittades inom stråket. 

Stråket passerar över ett område med bergrum som används för lagring av petrole-

umprodukter. Dessa finns i området vid Oljevägen och sträcker sig söderut, under 

ett område som tillhör Stena recycling och cisternerna söder om Oljevägen som 

tillhör Vopak, se Figur 3.3. I bergrummen sker en avsänkning av grundvattenytan 

för att skapa ett lägre grundvattentryck i bergrummet än omkringliggande berg-

massa. Det är viktigt att bibehålla denna balans och därför, i samband med anlägg-

ningsarbetet säkerställa att grundvattennivåerna i området inte påverkas.  

I dagsläget finns redan ledningar både över och under mark i detta område. Genom 

att förlägga naturgasledningen ovan mark i stora delar av berört område kan risken 

för grundvattensänkning och därmed påverkan på bergrummen undvikas. Anläg-

gande av ledningen medför inte heller några hårdgjorda ytor och därmed förändras 

inte heller grundvattentillförseln. 

Risken för påverkan på bergrummen vid förläggning under mark norr om Oljevä-

gen bedöms som mycket liten då bergrummen ligger ca 20 m under marken. Om 

förläggandet av ledning kräver att sprängning genomförs i närheten av bergrum-

men kommer försiktig sprängning med särskilda metoder, där den samverkande 

laddningsmängden begränsas, att användas för att begränsa vibrationer som kan 

påverka bergrummen. Ledningen kommer ligga 1 m under marken.  

Alternativ 3 bedöms medföra lägst kostnader tack vare en relativt kort sträckning, 

1 800 m, och tack vare att inga ytterligare tekniska åtgärder krävs samt att stora 

delar av ledningen kan förläggas ovan mark. Beräknad kostnad för anläggandet av 

ledning är 18 miljoner kr. 

4.4 Alternativ 4 

För att undvika att behöva förlägga ledningen under Oljevägen samt järnvägen har 

en längre alternativ sträckning studerats som också planeras kunna anslutas till 

stamnätet öster om Ytterhamnsmotet. Detta innebär att ledningen dras längre väs-

terut, genom den norra delen av Skandiahamnen och över Oljevägen i en befintlig 

rörgata. Även med detta alternativ måste ombyggnationerna av väg 155 samt 

hamnbanan beaktas. Även den nya logistikhallen vid Tankgatan måste beaktas då 

denna är placerad nära den befintliga vägen och begränsar därmed området där le-

dingen kan förläggas. 

Inom stråket för denna sträckning finns en registrerad kulturhistorisk lämning, 

Lundby 308:1, i Skandiahamnen. Detta är en stensättning i gravgrupp men är un-

dersökt och borttagen sedan tidigare. 

Inom stråket, som till största del följer befintliga ledningar, förekommer ingen ve-

getation med naturvärde. Buskvegetationen (främst grövre enbuskar) på hällmar-

kerna (markerade i bilaga B3.1) bör sparas i största möjliga mån. 
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Alternativ 4 innebär att ledning förläggs på en längre sträcka, ca 2 000 m, gentemot 

övriga alternativ. Detta medför höga anläggningskostnader som beräknas till 20 

miljoner kr.  
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5 Resultat 

De fyra alternativa sträckningarna har utvärderats för sex kriterier, se Tabell 5.1. 

Bedömningen har gjorts utifrån en tregradig skala där 3 innebär goda förutsättning-

ar/möjligheter, 2 innebär att möjlighet/förutsättningar finns och 1 innebär begrän-

sade möjligheter/förutsättningar. Förkriteriet kostnader innebär 3 lägst kostnader 

och 1 högst kostnader. 

I Tabell 5.1 får alternativ 3 högst totalsumma och bedöms därmed som det bäst 

lämpade alternativet.  

Tabell 5.1 Utvärdering av alternativa sträckningar för anslutande naturgasledning. 

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Längd för ny 

ledning 

3 1 2 1 

Motstående in-

tressen infra-

struktur 

3 3 2 2 

Motstående na-

turintressen 

2 2 3 3 

Motstående kul-

turintressen 

3 3 2 2 

Motstående in-

tressen rekreat-

ion och frilufts-

liv 

2 2 3 3 

Motstående sär-

skilda intressen 

(närliggande 

verksamheter) 

2 2 2 1 



   
18  LOKALISERINGSUTREDNING – LNG-TERMINAL – GÖTEBORGS HAMN

 

Kapacitet an-

slutningspunkt 

1 2 3 3 

Kostnader 2 1 2 1 

Totalt 18 16 19 16 
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