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1 Bakgrund 

Föreliggande rapport togs fram för att ge en översikt över naturmiljön längs de al-

ternativa sträckningarna för nya gasledningar för anslutning av den nya LNG-

terminalen i Skarvik 4, Skarvikshamnen till stamnätet. Rapporten utgår från två 

fältbesök som utfördes 2013-05-13 samt 2013-08-26 av Erik Heyman, biolog på 

Division Miljö, COWI AB i Göteborg. Vid fältbesöken följdes de alternativa led-

ningsstråken till fots och på cykel. Naturmiljön längs stråken undersöktes och do-

kumenterades. De undersökta stråkens bredd var vid det första besöket cirka 50 

meter, dvs 25 meter åt varje håll från ledningssträckningen. Vid det andra besöket, 

i augusti, undersöktes en 100 meter bred korridor och en delvis ändrad sträckning 

för Alternativ 3.  

Alternativ 1 och 2 har samma sträckning fram till Rya kraftvärmeverk. För alterna-

tiv 1 ansluts ledningen här till samma ledning som Rya kraftvärmeverk. Alternativ 

2 innebär en längre sträckning med anslutning till stamnätet i höjd med Gobigas 

biogasanläggning. Alternativ 3 och 4 har gemensam dragning den första biten norr 

om terminalen men delar sig sedan och utgör två självständiga alternativ. De inven-

terade stråken är alltså fyra till antalet. De fyra alternativen är inritade på kartan i 

bilaga B3:1. 
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2 Områdesbeskrivning  

Området som berörs av det aktuella projektet ligger i Göteborgs hamn på norra 

Älvstranden, väster om Älvsborgsbron. Största delen av området utgörs av hård-

gjorda ytor, byggnader och cisterner men där finns också ett skyddat skogsområde, 

gräsmattor, mindre skogsdungar och ruderatmark (även kallad ”skräpmark”). Det 

skyddade skogsområdet är naturreservatet ”Rya skog” som utgörs av cirka 16 hek-

tar lövskog med mycket höga naturvärden. I övrigt finns i området inga objekt som 

pekats ut som intressanta ur naturvärdessynpunkt enligt en sökning i Länsstyrelsens 

webbGIS som finns på adressen:  

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/ 

Det naturvårdsrelaterade materialet i denna databas innefattar förutom Länsstyrel-

sens material även information från Skogsstyrelsen (nyckelbiotoper, sumpskogar 

mm). 
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3 Resultat 

Fältinventeringen längs stråken visade att naturmiljön som finns runt de föreslagna 

alternativen inte innefattar några naturvärdesintressanta objekt, förutom Rya skog. 

Nedan beskrivs de miljöer som påträffades längs de fyra stråken som är markerade 

på kartan (bilaga B3:1). Bilderna som hänvisas till finns i bilaga B3:2.  

3.1 Alternativ 1 

Från terminalen och österut går sträckningen längs en väg. Därefter går sträckning-

en längs den sydvästra kanten på naturreservatet ”Rya skog”. Skogsområdet är av-

gränsat mot hamnområdet med ett högt och kraftigt staket, och eftersom gasled-

ningen kommer att gå inom hamnens område, söder om staketet, kommer skogs-

området rimligen inte påverkas. Bild 1 (bilaga B3:2) visar Rya skog sett inifrån 

hamnområdet.   

3.2 Alternativ 2 

Detta stråk ansluter till alternativ 1 och går längs en befintlig väg cirka 200 meter. 

Därefter passeras, enligt det inritade förslaget, en brant kulle med tallskog. Stråket 

passerar därefter ett område i anslutning till Ryaverket. Den slutliga sträckningen 

kommer att läggas i delar av korridoren så att Ryaverkets verksamhet inte påver-

kas. Kullen med tallskog visas på bild 2 (bilaga B3:2), fotograferad norrifrån. Norr 

om Ryaverken passeras två järnvägsspår, en GC-väg och en bilväg innan anslut-

ningen till stamnätet.  

 

Sträckningen på kartan i bilaga B3:1 är relativt ”grovt” inritad och den verkliga 

sträckningen kommer sannolikt att anpassas och gå på den östra sidan av kullen 

med tallskog och följa befintlig väg i så stor utsträckning som möjligt. Vid passa-

gen av järnvägen växer några mindre björkar, aspar och sälgar. Strax norr om GC-

vägen växer en grov gråpoppel (diameter i brösthöjd cirka 1,2 m) som har ett visst 

naturvärde (kajor häckar i håligheter) och bör sparas vid en eventuell lednings-

dragning längs detta stråk. Gråpoppeln är markerad som punkt 3 i kartan i bilaga 

B3:1. 
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3.3 Alternativ 3 (sökt alternativ) 

Detta stråk går från terminalen längs befintliga vägar. Norr om Oljevägen finns en 

skogsdunge med björk, sälg, al, ask och alm som ligger i det nordöstra hörnet av 

det föreslagna stråket. Skogsdungen är markerad som nr 2 på kartan i bilaga B3:1 

samt visas på bild 3 i bilaga B3:2. Därefter följs väg och järnväg västerut cirka 600 

meter. Längs järnvägen växer en del yngre träd, främst björk, rönn, asp och sälg. 

Därefter går sträckningen norrut cirka 500 meter längs en nyanlagd gång/cykelväg. 

Vägen är omgiven av nyligen schaktad mark med ”ruderatvegetation” dvs vanliga, 

lättspridda växter som snabbt etablerar sig på nya växtplatser. 

 

Inom detta stråk hittades inga naturvärdesintressanta objekt. Träd som växer längs 

sträckningen bör ändå sparas i största möjliga mån.  

3.4 Alternativ 4 

Detta stråk går från LNG-terminalen norrut längs samma sträckning som alternativ 

3. Därefter följs befintliga vägar västerut cirka 400 meter. Sträckningen går däref-

ter norrut längs befintliga ledningar. Ett litet område med öppna hällmarker passe-

ras. På hällarna växer bl a tall, rönn och en del större enbuskar. Hällmarksområdet 

är markerat som nr 1 på kartan i bilaga B3:1. Därefter svänger sträckningen väs-

terut och går längs en grusväg som är omgiven av bladvass och buskvegetation. 

Därefter svänger sträckningen norrut och korsar väg och järnväg innan den går ös-

terut längs Oljevägen och därefter norrut längs befintlig väg fram till anslutningen 

till stamnätet. Inom detta stråk förekommer ingen vegetation med naturvärden. 

Träd- och buskvegetationen (framförallt de grövre enbuskarna) på hällmarkerna 

bör sparas i största möjliga mån vid eventuella anläggningsarbeten. 
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4 Sammanfattande kommentarer  

Inga av de föreslagna alternativen kommer att påverka några miljöer med naturvär-

den. Tre objekt med vissa naturvärden är markerade på bilaga B3:1, dessa bör sko-

nas i största möjliga mån vid eventuella anläggningsarbeten. Området domineras 

av sk ”ruderatmarksvegetation” (vanliga och lättspridda växter), yngre träd och 

buskar. De negativa konsekvenserna som det aktuella projektet medför för beva-

rande av biologisk mångfald bedöms som små. De träd som växer längs sträck-

ningarna bör ändå i största möjliga mån sparas vid anläggandet av gasledningen. 

Träden utgör värdefulla habitat för bl a fåglar och insekter i ett område som annars 

domineras av hårdgjorda ytor, byggnader och annan starkt människopåverkad 

miljö. De bidrar även med sk ekosystemtjänster i form av förbättrad luftkvalitet, 

bullerdämpning och skönhetsvärden i ett område som är starkt människopåverkat 

och exploaterat.  

Sett ur ett landskapsperspektiv är det viktigt att det finns naturliga spridningskorri-

dorer som förbinder skogsområdet Rya skog med omgivande naturområden. I det 

perspektivet är det viktigt att bevara de träd som växer i området runtom Rya skog. 

Äldre träd bör prioriteras för bevarande, eftersom trädens naturvärde ökar med ål-

dern. 
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5 Bilagor 

Bilaga B3:1. Karta med inventerade ledningsstråk. 

Bilaga B3:2. Bilder från fältbesök 2013-05-13. 
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