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Detaljplan för Verksamheter vid Cisterngatan 
inom stadsdelen Rödjan i Göteborg, enkelt planförfarande 

 

Granskningsutlåtande 
 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 
detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 
under tiden 2 oktober 2013 – 22 oktober 2013 och för granskning under tiden 18 
december 2013 – 14 januari 2014. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över 
samrådskrets, bilaga 1. 

Sammanfattning 
I samrådsskedet inkom yttranden från 25 remissinstanser. Under granskningstiden 
inkom synpunkter från 19 remissinstanser. Då planen upprättas med enkelt 
planförfarande och samrådsredogörelse ej har uppförts redovisas även de synpunkter 
som inkom under samrådet i detta granskningsutlåtande. 

Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter på planförslaget gäller geoteknik 
och stabilitet. Många invändningar rör också frågor kring risk och säkerhet som 
hanteras i den parallella tillståndsprövningen enligt miljöbalken. 

Efter granskning har PM Geoteknik reviderats enligt SGI:s yttrande och förändringar 
har arbetats in i planhandlingarna. På plankartan har revideringarna inneburit att 
bestämmelse b1 förändrats till Marken får inte belastas mer än 20 kPa och bestämmelse 
(b3)om att tillkommande last ska föras ner till berg eller fast botten har lagts till på pir 
och östra kajområdet. Då befintliga stabilitetsförhållanden ej är tillfredsställande idag 
ska avtal tecknas, innan detaljplanen antas, mellan exploatör och fastighetsägare 
(Göteborgs Hamn AB) om att nödvändiga åtgärder ska genomföras.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och 
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret tillstyrker fortsatt planarbete. 
Kommentar: Noteras.  

2. Göteborg Energi AB har i samrådet inkommit med synpunkter på planförslaget. 
Upplyser att inom aktuell fastighet finns en byggnad i nordöstra hörnet där en 
fjärrvärmecentral är inrymd i, som värmer befintliga cisterner. Innan denna byggnad 
rivs måste exploatören sända in en uppsägning av leverans av fjärrvärme i god tid (3 
mån.), så Göteborg Energi har möjlighet att demontera befintlig utrustning. 

I den befintliga rörgatan öster om fastigheten är fjärrvärmeledning (högtemperatur) 
förlagd, varför Göteborg Energi AB kan erbjuda fjärrvärme till kommande 
fastighetsägare. 

Kommentar: Informationen har vidarebefordrats till exploatör och fastighetsägare. 

3. Göteborg Energi Nät AB har i samrådet inkommit med synpunkter på planförslaget. 
Meddelar att dialog har förts med exploatören med avseende på placering av 
transformatorstation. Två förslag finns. Göteborg Energi Nät AB vill träffa avtal med 
exploatören innan planens antagande. 

Markområdet för transformatorstation måste vara fritt från ledningar. Stationen bör 
placeras på mellan +2,8 och +3,8 m. 

Förutsätter att exploatör initierar och bekostar erforderliga flyttar av ledningar och 
stationer. Förutsätter också att ledningsrätter bibehålls. 

Kommentar: Informationen har vidarebefordrats till exploatör och fastighetsägare. På 
plankartan har det införts bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv är +2,9 meter 
över nollplanet om inte annat översvämningsskydd ordnas. 

4. Göteborgs Hamn AB är mycket positiv till att en detaljplan tas fram för att utveckla 
verksamheter vid Cisterngatan. Att kunna uppföra en LNG-terminal inom det aktuella 
planområdet stärker riksintresset Göteborgs hamn genom att alternativt fartygsbränsle 
kan erbjudas. Även hamnens miljöprofil och konkurrenskraft gentemot andra hamnar 
stärks genom planändringen. 

Göteborgs Hamn AB kvarstår dock vid sitt yttrande från samrådet att hamnbolaget inte 
vill att några nya ledningsrätter bildas då det kan begränsa framtida 
utvecklingsmöjligheter av Energihamnen. Göteborgs Hamn AB vill därför fortfarande 
att texten om nya ledningsrätter stryks. 

Kommentar: Avsnittet i planbeskrivningen avseende ledningsrätter kvarstår. I planen 
har u-områden för ledningar inte lagts fast för att området ska kunna utformas flexibelt. 
Befintliga ledningsrätter som påverkas bör omförhandlas till nya tänkta lägen. 

5. Kretslopp och Vatten har inget att erinra. Dock poängteras att befintlig 
dagvattenkulverts funktion ej får påverkas av plangenomförandet. 

Kommentar: Dagvattenkulverten skyddas med ledningsrätt och ska ej påverkas. 
Informationen har vidarebefordrats till exploatör och fastighetsägare.  
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6. Kulturnämnden hade i samrådsskedet inget att erinra mot planförslaget. 
Kommentar: Noteras. 

7. Miljö- och klimatnämnden tillstyrkte fortsatt planarbete vid samrådet. 
Miljöförvaltningen hade inga invändningar mot planförslaget men påpekade att det är 
Länsstyrelsen som har tillsyn över sanering av eventuell förorenad mark. 

Miljöaspekterna har inte ändrats i det planförslag som nu ställs ut för granskning. 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 
Kommentar: Noteras. Information om tillsyn av sanering av markföroreningar har 
meddelats exploatör och fastighetsägare. 

8. Park- och naturnämnden har inget att erinra. 
Kommentar: Noteras.  

9. Räddningstjänsten Storgöteborg har i samrådet lämnat synpunkter och dessa 
kvarstår enligt tidigare yttrande (2013-10-21). Räddningstjänsten noterar att 
säkerhetszonerna inte är inarbetade i planen. Detaljplanen upprättas utan att ta hänsyn 
till gällande bygglov. Några förslag på andra åtgärder för att säkerställa skyddszonerna 
mellan hamnavsnitten finns inte. Om avsikten är att inte inarbeta dessa zoner i planen 
efterlyser Räddningstjänsten någon form av handlingsplan för hur dessa zoner skall 
kunna vidmakthållas. 
Kommentar: Inför granskningen har plankartan uppdaterats med att Cisterngatan är 
område som ej får bebyggas. Detta dels för att säkerställa räddningstjänstens fordons 
framkomlighet men också på grund av geotekniska skäl. Planområdet har ej utökats mot 
väst. Skyddszonens utbredning och placering är en del av en levande process där 
avvägningar måste göras från fall till fall. För att se till att skyddszonerna efterlevs och 
kan förändras vid behov har Göteborgs Hamn AB en kontinuerlig dialog med 
Räddningstjänsten om var gränserna mellan zonerna ska vara och får innehålla. Att låsa 
fast dessa i detaljplan kan innebära en oönskad begränsning i markens nyttjande men 
som inte står i strid med säkerheten i området.  

10. Stadsdelsnämnden i Västra Hisingen har inga synpunkter i ärendet. 
Kommentar: Noteras. 

11. Trafiknämnden har inget att erinra. 
Kommentar: Noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Göteborgsregionen har meddelat att de avstår från att yttra sig. 
Kommentar: Noteras. 

13. Lantmäterimyndigheten har i samrådet och i granskningen meddelat att 
detaljplanens utformning medför att det uppstår små ytor av andra planer som lämnas 
kvar. Dessa ytor bör istället införlivas i den nya planen. Lantmäterimyndigheten vill 
trycka på att framtida fastighetsbildning kan komma att påverkas och oklarheter uppstå. 
Plankartan bör justeras så att fastighetsbeteckningar syns. 

Kommentar: Planområdets avgränsning styrs till stor del av den tillståndsprocess som 
pågår parallellt med planarbetet och innebär på så vis små möjligheter att revidera 
området. Grundkartan justeras så att fastighetsbeteckningar blir tydliga.  

14. Luftfartsverket hade inget att erinra i samrådsskedet. 
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Kommentar: Noteras.  

15. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 

De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i allt väsentligt beaktats. Det kan 
dock därutöver påpekas att bestämmelsen som reglerar att kritisk säkerhetsutrustning 
skall placeras på en angiven lägsta höjd bör kompletteras med beskrivningens 
förtydligande att utrustningen även skall vara tillgänglig för insats vid översvämning till 
denna höjd. 

Statens Geotekniska Institut (SGI) har granskat planens geotekniska underlag och funnit 
tveksamheter beträffande bland annat säkerhetsmarginalen i vissa 
stabilitetsbedömningar. SGI:s yttrande, daterat 2014-01-27 är bilagt i sin helhet. 

Trafikverket har uppmärksammat i ett separat yttrande, biläggs ej, osäkerheter 
beträffande transporter till och från planområdet och i vilken utsträckning dessa 
påverkar väg- och järnvägssystemen samt farleder för sjöfart. Länsstyrelsen delar 
Trafikverkets synpunkter och menar att frågan bör behandlas i prövningen av den 
tillståndsliktiga verksamheten. 

Kommentar: Planbestämmelsen på plankartan har kompletterats. 

Det geotekniska PM:et har reviderats efter synpunkter från SGI vilket har inneburit 
förändringar i planbeskrivningen, plankartan och MKB. 

Se separata svar till SGI och Trafikverket. Länsstyrelsens yttrande är bilagt (bilaga 2). 

16. Sveriges Geotekniska Institut, SGI har i granskningen framfört synpunkter vilka 
sammanfattas nedan. Yttrandet finns bilagt i sin helhet tillsammans med Länsstyrelsens 
yttrande. 

• Valet av hållfasthet behöver förklaras tydligare och empiri redovisas. 

• Komplettera med slutsatser och sällningstaganden av gjorda känslighetsanalyser. 

• Förtydliga förutsättningarna gällande älvens bottennivåer, vilka är mycket 
viktiga i stabilitetsberäkningar. 

• Slutsats saknas av utförda känslighetsanalyser med en fri grundvattennivå i 
markytan. 

• Hur motiveras valda lastrestriktioner på Cisterngatan? 

• Viktigt att påpeka underhåll och kontroll av erosionsskyddet. 

• Förtydliganden bör göras vad som gäller avseende stabilitet för den 
markanvändning/marknivåförutsättning som planen medger. Med hänsyn till 
osäkerheter i vald skjuvhållfasthet anser SGI att en känslighetsanalys ska utföras 
även för plankartan avsedda markanvändning inklusive möjlig marknivåändring. 
Om behov av åtgärder är nödvändiga anser SGI att detta ska säkerställas i 
planen. 

• Åtgärd för att klara säkerhet mot stabilitetsbrott öster om piren behöver 
motiveras tydligare med avseende på genomförbarhet. Krävs åtgärder inom 
vattenområdet kräver det tillåtlighet. 

• Då åtgärder är nödvändiga anser SGI att en restriktion på 0 kPa inte är 
nödvändig utan att åtgärder bör kunna dimensioneras för de belastningar som är 
nödvändiga för avsedd markanvändning. 
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• Är det plantekniskt möjligt att ange säkerhetshöjande åtgärder som upplysning 
för att säkerställa markens lämplighet? 

• Beräkningssektion vid piren har enbart kontrollerats för befintliga förhållanden 
med hänvisning till att planerade förhållanden är oförändrade och stabiliteten 
anges då vara tillfredsställande. Känslighetsanalys avseende minskning av 
skjuvhållfasthet med 10 % visar att stabiliteten i det fallet inte är 
tillfredsställande för den östra sidan. SGI saknar slutsats och eventuella behov av 
verifieringar av hållfastheten i slutsatserna. 

• Stabilitet ska vara verifierad utifrån avsedd markanvändning. I kapitlet laster 
anges att övriga laster förs ner till berg, avser detta befintlig eller planerad 
markanvändning? 

• Stabilitetshöjande åtgärder är nödvändiga att utföra inom delar av området. Då 
stabiliteten inte är tillfredsställande i dagsläget anser vi att det är viktigt att det i 
genomförandedelen anges tidsordning för utförande av åtgärder och att dessa är 
utförda innan nyanläggningar genomförs. 

• I MKB kap 10.2 anges att det för etableringen i nuläget inte behövs någon 
förstärkning av kaj som innebär arbete i vatten. SGI ser inte att det är klarlagt att 
de stabilitetsförbättrande åtgärderna inte kommer innebära arbete i vatten. 

• Ovan angivna synpunkter avseende det geotekniska PM:et påverkar även 
redovisning i MKB kapitel 11 samt planbeskrivningen och plankartan. 

• SGI har inte granskat markmiljötekniska frågor inklusive radon. 

Kommentar: 
För att verifiera valda hållfasthetsvärden har kompletterande laboratorieanalyser 
(direkta skjuvförsök och CRS-försök) genomförts. Utgående från dessa resultat har 
jordmodell och stabilitetsberäkningar reviderats. Slutsatser och ställningstaganden 
utifrån genomförda känslighetsanalyser har förtydligats och inkluderar såväl befintliga 
förhållanden som den markanvändning som plankartan avser. Valda lastrestriktioner har 
motiverats och reviderats.   

Göteborgs Hamn är av riksintresse för sjöfarten och har behov av kontinuerlig 
underhållsmuddring för att upprätthålla erforderligt sjökortsdjup. Använda bottennivåer 
för älven utgår från genomförd sjömätningen efter underhållsmuddring 2013.   
Ytterligare fördjupning kräver vattendom.  

Föreslagen åtgärd öster om piren har motiverats tydligare avseende genomförbarhet och 
markbelastning. Vid piren har slutsats från känslighetsanalys verifierats och 
kontrollerats avseende markbelastning.  

Det geotekniska PM:et har reviderats och förändringar har arbetats in i 
planhandlingarna samt MKB.  

På plankartan har revideringarna inneburit att bestämmelse b1 förändrats till Marken får 
inte belastas mer än 20 kPa och bestämmelse (b3)om att tillkommande last ska föras ner 
till berg eller fast botten har lagts till på pir och östra kajområdet. 

Upplysning om att säkerhetshöjande åtgärder har ändrats till att endast omfatta att de 
stabilitetshöjande åtgärderna dimensioneras enligt Eurokod. Åtgärdernas genomförande 
har säkerställts genom avtal mellan Göteborgs Hamn AB och exploatören (Go4LNG). 

17. Försvarsmakten Högkvarteret, HKV inget att erinra.  
Kommentar: Noteras. 
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18. Sjöfartsverket yttrade sig i samrådet och delgav då synpunkter på komplettering av 
tillståndansökan.  

Sjöfartsverket har i granskningsskedet deltagit i beredning av ärendet hos Länsstyrelsen 
och har i övrigt inget att erinra mot föreslagen detaljplan vid Cisterngatan. Det bör dock 
belysas att den planerade verksamheten som detaljplanen avser hanteras i ett separat 
ärende. Synpunkter på LNG och dess hantering specifikt lämnas i samband med den 
fortsatta beredningen av tillståndsärendet. En redovisning av framtida tåg- och 
vägtransporter till/från det planerade området bör redovisas till Trafikverket. Detta mot 
bakgrund av att ökande godsmängder kan få konsekvenser på 
Hamnbanan/Marieholmsbron och därmed också en indirekt inverkan på riksintresset 
sjöfart till Vänern. 

Kommentar: Säkerhetsföreskrifter och specifika risker etc. hanteras i miljötillståndet 
för den specifika verksamheten samt i Göteborg Hamns hamntillstånd. 

19. Skanova Nätplanering D3N bör kontaktas tidigt för att utreda påverkan på 
ledningar. 
Kommentar: Informationen har vidarebefordrats till exploatör och fastighetsägare.  

20. Svenska Kraftnät inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 

21. Trafikverket framförde synpunkter under detaljplanens samrådsskede synpunkter 
daterade 2013-10-23.  

Synpunkterna handlade framförallt om tydliggörande av hur transporter till och från 
området kommer att lösas samt vilken påverkan verksamheten i övrigt har på de 
utpekade riksintressen för kommunikationer som finns i planområdets närhet. 
Trafikverket har även framfört synpunkter i samband med samrådsprocessen för 
tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för den tänkta verksamheten. 
Sammantagen bedömning 
Trafikverket förutsätter att detaljplanens genomförande inte kommer att påverka 
närliggande utpekade riksintressen för kommunikation som t.ex. Hamnbanan och 
farleden i Göta älv. 

Innan detaljplanen antas ser vi det som önskvärt med tydliggöranden när det gäller 
nedanstående frågor: 

• Hur ser tidplanen ut för utbyggnaden av terminalen kopplat till transporter till 
och från området? Hur många rörelser/dygn med respektive transportslag kan 
förväntas år 2016, 2020, 2025 respektive 2030? Vad blir skillnaden om 
möjligheten till järnvägstransporter inte kommer att finnas? 

• Vi förutsätter att hanteringen av LNG inte kommer att medföra restriktioner för 
fartygstrafiken på farleden. Men hur är det tänkt att detta ska lösas? Vilka 
säkerhetsavstånd kommer t.ex. att gälla till passerande fartyg på farleden? 

• Kan den ändrade verksamheten medföra förhöjd risk för trafikstörningar jämfört 
med nuvarande verksamhet i närområdet? Hur påverkas t.ex. omkringliggande 
kommunikationsleder av en olycka med LNG jämfört med en motsvarande 
olycka med t.ex. etanol, bensin, gasol eller andra likvärdiga ämnen? 

Trafikverket vill ha svar på ovanstående frågor innan detaljplanen antas. 

Kommentar: De frågor Trafikverket ställer behandlas inom ramen för 
tillståndsprövningen av verksamheten. I den prövningen avgörs den specifika 
verksamhetens lämplighet i förhållande till omgivning, risker och riskreduktion, möjliga 
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åtgärder mm. Detaljplanen har utformats så att den inte förhindrar olika åtgärder för att 
förhindra eller minska risken för olyckor. De specifika åtgärderna styrs dock i den 
aktuella tillståndsansökan. 

Restriktioner för fartygstrafiken kopplat till LNG styrs inte i detaljplan, utan hanteras i 
miljötillståndet. För närvarande inväntas besked från Transportstyrelsen om riktlinjer 
som ska gälla avseende skyddsavstånd. 

MKB och planhandlingar har uppdaterats med prognoser för framtida fördelning av 
utlastad LNG per transportslag respektive distribution till stamnätet för gas, samt 
prognostiserade fordonsrörelser. Fördelningen mellan tåg och lastbil kan variera och har 
antagits en fördelning 60/40.  

22. Vattenfall Eldistribution AB hade inget att erinra i samrådsskedet. 
Kommentar: Noteras. 

Sakägare 

23. Preem Raffinaderi AB har i både samråd och granskning inkommit med yttrande 
som framförallt har synpunkter gällande bland annat riskbidraget från de trycksatta 
tankarna, hur riskkriterier har tillämpats för att ta fram tolerabel samhällsrisk och 
tolerabel individrisk, i synnerhet för vissa specifika antaganden, samt risken för att 
gasutsläpp, brand eller explosion ska leda till skador på Preems dygnet-runt-bemannade 
kontrollrum placerat när den planerade anläggningen. 

Preem anser att valet av teknik kan ifrågasättas. Det finns mindre riskfyllda metoder för 
lagring av LNG än föreslagna trycksatta liggande tankar, varför annan teknik bör väljas. 

Av betydelse är också persontätheten och verksamhetstätheten i hamnområdet. Preems 
personal i närliggande kontrollrum är på plats 24 timmar om dygnet året om. Mätt med 
IPS kriterier överstiger individrisken vad som anses vara tolerabelt för platser där 
Preems personal (2:a person) idag arbetar. Här finner Preem att riskbidraget från LNG-
terminalen är ca 50 gånger större den tolerabla risken. 

I QRA:ns individriskbilder framstår det som att man i analysen får ett betydligt högre 
riskbidrag från planerad lossning/lastning vid kaj 519 än från motsvarande planerad 
lossning/lastning vid kajerna 516-518. Då kaj 516-518 ligger alldeles utanför Preems 
kontrollrum är detta av stor betydelse för risken för Preems personal. Preem skulle 
därför vilja få en förklaring till skillnaderna mellan riskbilderna för de olika kajerna. 

Har Göteborgs hamn tagit ställning till hur mycket risk som kan tolereras i 
Energihamnen när alla verksamheters riskbidrag adderas till varandra? När blir det för 
mycket? 

För placering av bemannade byggnader tillämpar Preem standarden API 752 
”Management of Hazards Associated with Location of Process Plant Permanent 
Buildings”. Denna standard sätter för Preem nivån för det skydd som krävs avseende 
brand, explosion och giftiga utsläpp för byggnader som uppförs i riskområdet från 
anläggningarna eller då nya anläggningar byggs. Preem har tagit konsekvenserna av 
innehållet i denna standard och har därför byggt nya kontrollrumsbyggnader på 
raffinaderierna i Göteborg och Lysekil för att skydda sin personal. Preem känner oro för 
att denna installation ska tillföra en risk för sin personal i kontrollrumsbyggnaden och 
Preems uppfattning är att denna API-standard även ska tillämpas i detta fall. 

Kommentar: Bolaget har i huvudsak synpunkter på handlingar tillhörande tillstånd och 
MKB med underliggande utredningar kring framförallt risk. Exploatören har tagit del av 
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och besvarat synpunkterna som inkom 2013-10-18. Synpunkterna i samrådet och i 
granskning har varit i stort sett samma. 

Detaljplanen har utformats så att den inte förhindrar olika åtgärder för att förhindra eller 
minimera risken för olyckor. De specifika åtgärderna styrs dock i den aktuella 
tillståndsansökan. 

Av QRA:n fig. 8 och 9 framgår att individrisken ligger på samma nivå både vid kaj 519 
och kajerna 516-518, d.v.s. risknivån ligger inom kurvan 10-5 per år. Det är därmed inte 
någon skillnad i riskbilden avseende individrisk vid de båda kajerna.  

I hamnens ansökan om utökad verksamhet för att även hantera LNG har en 
dominoutredning gjorts. Den visar att riskbidraget inte överskrids i hamnen vid en 
etablering av en LNG-terminal och att riskerna är acceptabla. 

Synpunkterna har vidarebefordrats till exploatören. 

Övriga 

24. Nordic Storage har i samrådet inkommit med synpunkter gällande att planerad 
verksamhet ej ska ha någon inverkan på bolaget eller bergrum (inkl grundvatten och 
stabilitet). Nordic Storage ifrågasätter om tillräcklig hänsyn tagen till omkringliggande 
verksamheter och en vidare dominoutredning efterfrågas. 

Efter granskning har Nordic Storage inkommit med yttrande där bolaget anser att 
synpunkter lämnade 2013-05-15 ännu inte har besvarats. Synpunkter daterade 2013-10-
22 har delvis besvarats. 

Kommentar: Synpunkter lämnade 2013-05-15 har inte varit synpunkter som inkommit 
i samband med planarbetet utan i tillståndsprocessen, varför stadsbyggnadskontoret ej 
kan svara på dessa synpunkter.  

Synpunkter inkomna 2013-10-22 har inkommit inom planarbetet. Bolaget har i 
huvudsak synpunkter på handlingar tillhörande tillstånd och MKB med underliggande 
utredningar rörande  framförallt risk. Exploatören har tagit del av synpunkterna och 
besvarat hur dessa kommer att beaktas och var förändringar i dessa handlingar kommer 
att göras. 

Åtgärder för att förhindra olycka hanteras bäst i tillståndet till den specifika 
verksamheten. Planen har  utformats så att den inte hindrar olika typer av åtgärder för 
att förhindra eller minska risken för olyckor.  

25. Contisol Industri AB har i samrådet inkommit med synpunkter. Bolaget förutsätter 
att projektet inte påverkar deras dagliga verksamhet. Om det gör det, ska kompensation 
bekostas av byggherren. 
Kommentar: Informationen har vidarebefordrats till exploatör och fastighetsägare. 

26. ST1 Refinery AB vidhåller att deras krav och synpunkter i samrådet fortfarande 
gäller. St1 Refinery AB kan inte se att några av de ställda kraven, klargöranden mm har 
beaktats i det framtagna granskningsunderlaget. 

Raffinaderiets verksamhet får under inga som helst omständigheter hindras eller 
begränsas av uppförande eller drift av föreslagen LNG-terminal. Inte heller bolagets 
tillgänglighet till verksamheter får hindras eller begränsas. Raffinaderiets personal inom 
Rya- och Skarviskhamnarna får ej heller utsättas för några som helst faromoment eller 
säkerhetsrisker som kan hänföras till föreslagen LNG-terminal. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 9(9) 

Raffinaderiets lastning och lossning via fartygstransporter sker vid kajplats 519 och är 
av fundamental och strategisk betydelse för St1 Refinery AB verksamhet. Den ökade 
beläggningen på kajplats 519 kommer att vida överstiga den kapacitet som i dagsläget 
finns tillgänglig och därmed innebära inskränkningar för raffinaderiets vidkommande. 
St1 Refinery AB kommer under inga som helst omständigheter, med hänvisning till 
nuvarande och framtida verksamhet, att acceptera inskränkningar eller göra avkall på 
avtalade rättigheter för kajplats 519. 

St1 Refinery AB accepterar under inga som helst omständigheter att nya verksamheter 
påverkar rådande grundvattensituation under bygg- eller driftskedet. 

Av planhandlingarna framgår bl. a huvudalternativet för en förläggning av anslutande 
naturgasledning mellan planerad LNG-terminal och befintligt naturgasnät vid 
Ytterhamnsmotet. Den föreslagna sträckningen är till vissa delar förlagd inom 
raffinaderiets skyddszon. Detta kan ej accepteras om det kan innebära inskränkningar 
eller begränsningar av vår nuvarande eller framtida verksamhet inom raffinaderiets 
fastigheter. För en anslutning till befintligt naturgasnät väster om Ytterhamnsmotet 
kommer ny anslutningsledning behöva passera raffinaderiets råoljeledning. St1 Refinery 
AB förutsätter att planerad naturgasledning utförs i zonklass T vilket innebär ett 
säkerhetsavstånd på ömse sidor om ledningen med 3 meter. 

Föreslagen LNG-terminal med tillhörande infrastruktur får under inga som helst 
omständigheter medföra att förutsättningar för raffinaderiets verksamhet ändras. 

Transporter med farligt gods kommer att öka avsevärt och bolaget förutsätter att 
erforderliga åtgärder kommer att utföras så att risken för olyckor elimineras. 

St1 Refinery AB vill även klargöra att raffinaderiets intag av kylvatten är placerat vid 
kajplats 508. Då tillgång till rent kylvatten är en livsnödvändighet för raffinaderiets drift 
kommer St1 Refinery AB under inga omständigheter att acceptera verksamheter som 
kan påverka eller försämra kvaliteten på kylvattnet. 

Vidare är raffinaderiets verksamhet av ett stort riksintresse varför bolaget förutsätter att 
de lämnade klargöranden, krav och synpunkter innebär revideringar. 

Kommentar: Detaljplanen upprättas parallellt med ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken. Att planlägga för denna typ av riskfylld verksamhet har stöd i kommunens 
översiktsplan där man pekat ut denna del av hamnområdet som lämpligt att placera 
denna typ av verksamheter.  

Beskrivning av risker och utformning och val av specifika skyddsåtgärder och lösningar 
redovisas i tillståndsansökan och hanteras i prövningen av verksamheten enligt 
miljöbalken. Detaljplanen har utformats så att den inte förhindrar möjligheten till olika 
åtgärder för att förhindra eller minska risken för olyckor. De specifika åtgärderna styrs 
dock i den aktuella tillståndsansökan. 
Detaljplanen och den specifika verksamheten LNG-terminal ska inte påverka 
grundvattnet eller bolagets kylvattenintag. 

Ledningens dragning hanteras i en separat process. 

Beläggningen på kajen är inte en fråga som detaljplanen styr.  

Synpunkterna har vidarebefordrats till exploatör och fastighetsägare. 

 
 
 
Gunnel Jonsson  Sirpa Antti-Hilli 
Planchef   Konsultsamordnare 
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