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1 Inledning och bakgrund 

Vopak LNG Holding BV och Swedegas AB utreder, genom det gemensamma pro-

jektet GO4LNG, möjligheterna att etablera en mottagnings-, förvarings- och distri-

butionsanläggning för flytande naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas) på Sveriges 

västkust. Vid en tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet ska enligt miljöbal-

ken bästa lokalisering av anläggningen utredas. I föreliggande rapport redovisas 

resultatet av denna lokaliseringsutredning och klargör förutsättningarna för en 

lämplig lokalisering av en LNG-terminal. 

Lokaliseringsutredningen omfattar fyra olika lokaliseringar längs den svenska 

västkusten. Dessa är Göteborg, Halmstad, Stenungsund och Lysekil. En lokali-

sering i Göteborg är huvudalternativet för projektet GO4LNG. Fyra olika place-

ringar inom Göteborgs hamn har utretts. Anledningen till att inga andra platser i 

Sverige utreddes var att en anslutning till stamnätet skall vara möjligt i ett senare 

skede när marknadsförutsättningar för detta finns, och nätet sträcker sig utmed den 

svenska västkusten och inte utmed med någon annan kuststräcka av Sverige. 

LNG-terminalen är tänkt att drivas enligt principen ”open access”. Open access 

innebär att alla aktörer som är intresserade av att leverera LNG till den svenska 

marknaden kan boka kapacitet i terminalen. Det innebär också att ägande och drift 

av infrastruktur hålls skiljt från produktion av och handel med energi.  

Den huvudsakliga drivkraften för projektet är introduktionen av svavelkontrollom-

rådet (SECA), med krav på kraftigt minskade svavelhalter i drivmedel för fartyg. 

LNG har dock flera användningsområden. Andra viktiga områden är som bränsle 

eller råvara till industriprocesser och som bränsle för fordon. LNG kan också för-

ångas till gas och efter trycksättning injiceras på gasnätet. 

Lokaliseringsutredningen avser etableringen av en terminal. I begreppet terminal 

avses här lagringstankar, kaj för lossning och bunkring (lastning) av fartyg, utlast-

ning för järnväg och tankbilar samt, om det blir aktuellt, utrustning för anslutning 

till stamnätet. För att möjliggöra anslutning till stamnätet kommer en anslutande 

gasledning att byggas. Alternativa sträckningar av gasledningen från terminalen till 

stamnätet har därför utretts och presenteras i en separat bilaga B2. 
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2 Metodik för värdering av 

lokaliseringsalternativ 

Lokaliseringsprocessen har genomförts i två steg. I det första steget gjordes en 

översiktlig utredning av alternativa lokaliseringar längs den svenska västkusten. I 

det andra steget som avsåg alternativa lokaliseringar inom Göteborgs hamn kunde 

en mer detaljerad utvärdering genomföras eftersom underlaget för detta var mer 

omfattande. 

2.1 Hållbarhetsbegreppet  

För att kunna värdera de olika lokaliseringsalternativen på ett så objektivt sätt som 

möjligt och för att kunna redovisa värderingen på ett begripligt sätt har värderingen 

genomförts enligt en på förhand bestämd metodik. Värderingen av respektive al-

ternativs lämplighet har skett utgående från ett antal betydelsefulla faktorer. Alla 

dessa faktorer är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsbegreppet brukar 

delas in i tre delar: ekonomiskt, socialt och ekologiskt, se Figur 2.1. 

 

Figur 2.1 Figur som beskriver hållbarhetsbegreppet. 
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• Social hållbarhet, att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls med fokus på hälsa, allmänhetens accep-

tans, landskapets utseende, konflikter gällande användning av mark- och vattenom-

råden och effekter på områden av speciellt regionalt eller nationellt intresse. 

• Ekologisk hållbarhet, att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens 

produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till 

vad de ”klarar av”. Fokus ligger på omgivningspåverkan, förbrukning av naturre-

surser, effekter på biodiversitet och emissioner till luft och vatten. 

• Ekonomisk hållbarhet, att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 

lång sikt så som investeringskostnader, livscykelkostnader, lokal/regional sam-

hällsekonomi och nationell samhällsekonomi. 

2.2 Faktorernas betydelse samt poängsättning av 
alternativa lokaliseringar på västkusten  

Faktorer som bedömts betydelsefulla vid val av lokalisering längs västkusten iden-

tifierades med hjälp av bland annat Svenskt Gastekniskt Centrums (SGC, 2011) 

utredning Maritima förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur för flytande gas, 

LNG och LBG (flytande biogas -Liquefied Bio Gas). Detta är övergripande studie 

som syftar till att identifiera de mest lämpliga lokaliseringarna för LNG/LBG-

terminaler längs med Sveriges kust, dels utifrån sjöfartens behov och dels utifrån 

landsidans perspektiv. Förutom de kriterier som tas upp i SGC:s utredning identifi-

erades även fem andra faktorer av avgörande betydelse för projektets genomför-

barhet, dessa framgår av avsnitt 3.1. De alternativa lokaliseringarna poängsattes 

sedan för varje faktor på en skala mellan 1 och 3 där 3 innebär goda förutsättning-

ar/möjligheter och 1 innebär begränsade möjligheter/förutsättningar. Någon vikt-

ning av de olika faktorerna gjordes inte då alla ansågs vara av mycket stor bety-

delse. 

2.3 Faktorernas betydelse samt poängsättning av 
alternativa lokaliseringar i Göteborgs hamn 

Vid bedömningen av alternativa lokaliseringar inom Göteborgs hamn kunde en mer 

omfattande utvärdering göras då mer underlagsmaterial och data funnits tillgäng-

liga än för alternativa lokaliseringar längs västkusten. 

Faktorer som har bedömts som betydelsefulla ur ekonomisk, miljömässigt och so-

cialt perspektiv för val av lokalisering framgår av Bilaga B1.1 samt avsnitt 4.1.  

Varje faktor har en skala på 1 till 5 där 1 innebär att förutsättningarna för lokali-

sering av en LNG-terminal är dåliga och där 5 betyder att förutsättningarna för lo-

kalisering av en terminal är utmärkta. Skalan har anpassats något beroende på fak-

tor och är i vissa fall en avståndsskala eller för risk- och säkerhetsaspekter en skala 
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av från oacceptabla till acceptabla risker. Poängsättningen har skett utifrån ett för-

utbestämt system, vilket redovisas i Bilaga B1.1.  

Faktorerna har också värderats utifrån hur betydelsefulla de anses vara för en loka-

lisering av en LNG-terminal. Mindre betydelsefulla faktorer har multiplicerats med 

siffran 1, betydelsefulla faktorer med siffran 2 och mycket betydelsefulla faktorer 

med siffran 3. Poängsättning av varje faktor för respektive lokalisering multiplice-

rad med faktorns värdering, resultatet, redovisas i avsnitt 5. 

Nedan följer ett exempel för faktorn "Riksintressen och andra skyddsvärda områ-

den" för respektive lokalisering Skarvik 4.  

› Faktorn "Riksintressen och andra skyddsvärda områden" har delats in i föl-

jande skala: 1. Mycket betydande påverkan, 2. Betydande påverkan, 3. Måttlig 

påverkan, 4. Liten påverkan, 5. Ingen/obetydlig påverkan, se Bilaga B1.1. 

› Faktorn "Riksintressen och andra skyddsvärda områden" har värderats till en 

"mycket betydelsefull" faktor, dvs den skalsiffra som har bedömts för respek-

tive lokalisering ska multipliceras med siffran 3, se Bilaga B1.1. 

› För Skarvik 4 kommer lokaliseringen inte att beröra områden som är av riksin-

tresse eller andra skyddsvärda områden, dvs 5, Ingen/obetydlig påverkan. Då 

faktorn har värderats till "Mycket betydelsefull" blir poängsättningen för loka-

liseringen: 5*3=15 poäng. 

Som underlag till poängsättning av de faktorer som ansetts betydelsefulla vid val 

av lokalisering av ny LNG-terminal har tillgänglig bakgrundsdata använts. I bilaga 

B1.2 redovisas en motivering till bedömningen av varje faktor. I källförteckningen 

finns en sammanställning av det använda underlagsmaterialet. 
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3 Lokalisering västkusten 

Fyra olika hamnanknutna lokaliseringar med närhet till stamnätet på den svenska 

västkusten har studerats för en eventuell etablering av LNG-terminal.  

3.1 Förutsättningar 

Nedanstående kriterier bör uppfyllas för att en etablering av en LNG-terminal ska 

vara lämplig (SGC Svenskt Gastekniskt Center, 2011): 

› Närhet till farled med mycket fartygstrafik 

› Närhet till större hamn 

› Närhet till konsumenter på landsidan 

Ovan nämnda kriterier tar sikte på att visa vilken potential ur ett marknadsperspek-

tiv som finns och förutsättningarna i fråga om infrastruktur. För den planerade 

LNG-terminalen har även transport- och distributionsförutsättningarna per järnväg 

och vägnätet samt möjlighetera att ansluta till stamnätet ansetts vara betydelsefulla 

faktorer och därför utretts. Dessutom har nautisk säkerhet och säkerhetsaspekter på 

land bedömts vara betydelsefulla faktorer.  

› Transportmöjligheter järnväg 

› Transportmöjligheter väg 

› Anslutning till stamnätet 

› Nautisk säkerhet 

› Säkerhet på land 
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3.2 Alternativa lokaliseringar 

I följande avsnitt ges en beskrivning av de fyra alternativa lokaliseringarna Halm-

stad, Lysekil, Stenungsund och Göteborg. Tre av dessa ligger vid stamnätet som 

sträcker sig från Trelleborg och Dragör till Stenungsund, se Figur 3.1 

3.2.1 Halmstad 

Halmstad Hamn har studerats som ett möjligt alternativ för lokalisering av en 

LNG-terminal. För närvarande hanteras här varje år ca 450 000 ton flytande bulk, i 

form av bensin, eldningsolja, diesel, etanol och avfallsolja (Halmstad Hamn, 2013). 

Infrastrukturen i anslutning till hamnen är god med närhet till europaväg E6 och 

möjligheter för järnvägstransport. Stamnätet för naturgas passerar Halmstad, vilket 

möjliggör för anslutning av LNG-terminal utan alltför stora kostnader. Halmstad 

Hamn har ett strategiskt läge mellan Hamburg och Oslo och hamnens verksamhet 

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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växer stadigt. De nautiska förutsättningarna är goda såsom djupgående och till-

gänglighet. Hamnen har krav på användning av lots- och bogserbåtar och har egen 

lotsbåt. Inseglingen är kort och rak men med ett relativt öppet läge vilket kan på-

verka insegling i samband med stormar.  

I hamnen har två lämpliga områden för en terminal identifierats varav det ena med 

intilliggande befintlig kaj och det andra kräver anläggande av ny kaj. Närmaste 

verksamheter i hamnen ligger på ett avstånd av ca 400-500 m från möjligt läge för 

en terminal och utgörs främst av lagerlokaler. Avstånd till närmaste bostäder är ca 

1 km och lika långt till närmaste badstrand.  

I SGC:s utredning (2011) bedöms att Halmstad hamn har fysiskt begränsade möj-

ligheter för en stor LNG-terminal (> 100 000 m
3
) och för en medelstor (10 000 m

3
 

– 100 000 m
3
) bedöms möjligheterna som goda.  

Sammanfattningsvis har en lokalisering i Halmstad bedömts möjlig men avfärdats 

av projektet då kundunderlaget i närområdet i form av industrier inte är tillräckligt. 

Även när det gäller användning av LNG som drivmedel för sjöfart föreligger bris-

tande kundunderlag. 

3.2.2 Lysekil 

Lysekil ligger långt från stamnätet för gas. Ett flertal utredningar har genomförts 

för att bygga en gasledning till Lysekil från Stenungstund, som är den närmaste 

punkten för en anslutning. Det har visat sig vara mycket kostsamt på grund av geo-

grafiska förhållanden. Uppskattningsvis skulle anläggandet av ny ledning kosta 

drygt 1 miljard kr och därmed fördubbla kostnaden för projektet vilket gör att det 

inte är ekonomiskt försvarbart. En LNG-terminal i Lysekil möjliggör däremot att 

användningen av naturgas får större geografisk spridning.  

Vid Preems raffinaderi pågår byggnation av en LNG-terminal som är planerad att 

driftsättas i slutet av 2013. LNG ska ersätta användningen av nafta och butan för 

vätgasproduktion på raffinaderiet. Det kan också ersätta användningen av tjockolja 

för andra industrier i närheten.  

Förutsättningarna för att ta in fartyg anses goda med avseende på djup, strömmar, 

vågor och tillgänglighet. Bogserbåt och lots kan erbjudas från Lysekils hamn. 

Olika lägen för ny kaj har utretts tidigare av Preem och tillgång till lämpligt land-

område finns. Avstånd till närmaste bostäder och badstrand är ca 1 km. Inga andra 

verksamheter förutom Preems raffinaderi finns i närheten.  

Lysekil bedöms ha goda möjligheter för att etablera en stor LNG-terminal, både ur 

ett farledsperspektiv och för en terminal på landsidan (SGC, 2011). 

Sammanfattningsvis har Lysekil avfärdats då lokaliseringen inte uppfyller kravet 

på att kunna anslutas till naturgasnätet och då infrastruktur för järnvägstransport 

saknas. Även det faktum att det redan pågår byggnation av en LNG-terminal i om-

rådet bidrar till att detta alternativ har avfärdats. 
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3.2.3 Stenungsund 

De många petrokemiska industrierna i Stenungsund medför att kundunderlaget för 

en LNG-terminal i området är bra. I Petroport som är petrokemiindustrins gemen-

samma hamn (ägs av Borealis och Perstorp), sker en omfattande fartygstrafik och 

här hanteras olika typer av kemiprodukter, oljeprodukter samt förnyelsebara bräns-

len. I januari 2013 invigdes en ny pir vilket skapar förutsättningar för att kunna ta 

emot ökad fartygstrafik. Hamnen har ett maximalt djupgående på 10,3 m (Petro-

port, 2013).  

Hamnen har ett skyddat läge och för anlöpande fartyg erbjuds bogsering och lots. 

Hamnbolaget har stor vana av att hantera olika kemiska produkter. Av detta skäl är 

säkerhetsarbetet högt prioriterat. Hamnen ligger mitt i ett område för kemisk indu-

stri vilket gör att säkerhetsavstånd påverkar val av plats för en eventuell terminal. 

Tillgängligt landområde för anläggande av en LNG-terminal är därför begränsat. 

Avstånd till närmaste bostäder är mer än 1 km.  

Kostnaden för den leding som krävs för anslutning till stamnätet för naturgas be-

räknas till ca 400 miljoner kr vilket ökar projektets kostnader med ca 40-50%. 

I SGC:s utredning (2011) bedöms möjligheterna för en stor LNG-terminal i 

Stenungsund som osäkra, för en mindre etablering bedöms möjligheterna som 

goda. 

Sammanfattningsvis har Stenungsund avfärdats då lokaliseringen ligger långt ifrån 

en farled med mycket fartygstrafik samt på grund av de mindre goda förutsättning-

ar avseende tillgängliga kajer och järnvägsanslutning. 

3.2.4 Göteborg 

Göteborgs hamn är Nordens största och har en mycket omfattande fartygstrafik 

med ca 11 000 anlöp per år. Göteborg är också en knutpunkt för infrastruktur. I 

Göteborgs hamn finns goda möjligheter till anslutning till stamnätet samt infra-

struktur som möjliggör både järnvägstransporter och transporter med tankbil. Detta 

bidrar till att hålla nere kostnaderna för projektet. 

Hamnen är väl skyddad och få tillfällen med driftstopp under ett normalår, dvs då 

vindhastigheten överstiger 20 m/s, uppkommer under ett normalår. Lotsbåtar kan 

eskortera fartyg från Trubaduren och är obligatoriskt för större fartyg. Den nautiska 

säkerheten är högt prioriterad och interna policys och rutiner övervakas av Hamn-

myndigheten.   

I hamnen finns fyra möjliga lägen för etablering av en LNG-terminal, två strax väs-

ter om Älvsborgsbron och två längst ut i de västligaste delarna av hamnen. För alla 

fyra lägena behöver säkerhetsavstånd till omkringliggande verksamheter beaktas. 

De två inre lägena finns närmaste bostäder på ett avstånd av ca 1 km.  

I SGC:s utredning (2011) bedöms det i Göteborgs hamn finnas ha goda möjligheter 

för en stor LNG-terminal. 
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Sammanfattningsvis har förutsättningarna i Göteborg bedömts som goda avseende 

alla viktiga kriterier. Projektet har därför valt att gå vidare med detta alternativ. 

3.3 Resultat 

De fyra alternativen har utvärderats utifrån de kriterier som specificeras i SGC:s 

rapport (2011) samt möjligheterna till transport på järnväg, anslutning till gasnätet 

och lossning och lastning vid kajer. Även säkerhet på land och nautisk säkerhet har 

utvärderats. Utvärderingen har gjorts på en tregradig skala där 3 innebär goda för-

utsättningar/möjligheter och 1 innebär begränsade möjligheter/förutsättningar. 

Kostnadsaspekten är från 1 – höga kostnader till 3 – låga kostnader. Tabell 3:1 vi-

sar en sammanställning av resultatet. 

Resultatet i tabellen visar att Göteborg får den högsta totalsumman vilket innebär 

att detta alternativ bedöms ha bäst förutsättningar för en etablering av LNG-

terminal. 

Tabell 3:1 Sammanställning över utvärdering av hamnar längs västkusten 

 Halmstad Lysekil Stenungsund Göteborg 

Närhet till trafik-

stråk med mycket 

fartygstrafik 

2 3 1 3 

Närhet till större 

hamn 

2 2 1 3 

Närhet till konsu-

menter på landsi-

dan 

2 3 3 3 

Närhet till järnväg 3 1 2 3 

Närhet till gasnät 3 1 3 3 

Närhet till kajom-

råde för lastning 

och lossning 

3 1 2 3 

Nautisk säkerhet 2 2 3 3 

Säkerhet på land 3 2 1 2 

Kostnad 3 1 2 3 

Totalt 23 16 18 26 
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4 Lokalisering Göteborg 

Fyra alternativa lokaliseringar inom Göteborgs hamn har utretts för en etablering 

av en LNG-terminal. Alternativens lämplighet har sedan bedömts utifrån ett antal 

kriterier som har viktas efter dess betydelse. 

4.1 Grundförutsättningar 

En viktig grundförutsättning för etablering av en LNG-terminal är att tillräcklig 

markyta finns tillgänglig. Markytan behöver vara möjlig att köpa eller att arren-

dera. I anslutning till denna markyta bör tillgång till kaj med ledig kapacitet finnas. 

LNG kommer att importeras in till terminalen via fartyg vilket kräver kaj med kaj-

längd och djupgående anpassad till aktuell fartygstrafik. Från den planerade LNG-

terminalen kommer LNG att distribueras/lastas ut via bunkerfartyg, lastbil och 

järnväg. Viss del av LNG kommer eventuellt i ett senare skede att förgasas och 

distribueras via anslutande gasledning till stamnätet. Landtransporterna per väg och 

järnväg ställer krav på god infrastruktur med tillgång till godtagbart väg-

/järnvägsnät.  

Utöver ovan nämnda kriterier är faktorer för samhällsplanering, risk- och säker-

hetsaspekter, ekologiska och sociala faktorer samt motstående intressen viktiga att 

beakta vid utredning av lämplig lokalisering av terminalen.  

Utifrån dessa identifierade förutsättningar samt övriga samhälls- och omgivnings-

faktorer kan de betydelsefulla kriterierna för en LNG-terminal i Göteborgs hamn 

sammanfattas enligt Tabell 4:1. 

Tabell 4:1 Betydelsefulla kriterier  

Betydelsefulla faktorer för LNG-terminal i Göteborgs hamn 

Närhet till kaj för angörande LNG-fartyg 

Lagringsmöjligheter för ca 20 000 m
3
 LNG 

Möjlighet att lasta LNG till järnväg 



   
16  LOKALISERINGSUTREDNING – GO4LNG 

 

Möjlighet att lasta LNG till tankbil med en kapacitet på 20 tankbilar/dag 

Möjligheterna att ansluta till det befintliga gasnätet 

Nautisk säkerhet 

Säkerhet på land  

Riksintressen och andra skyddsvärda områden 

Muddringsbehov 

Fysisk planering  

Motstående intressen - befintliga, närliggande verksamheter 

Motstående intressen - närliggande bostäder 

Sociala faktorer - friluftliv, rekreation, upplevt landskap 

Möjligheterna för driftstart 2015 

Kostnader 

 

4.2 Nollaternativ 

Nollalternativet motsvarar att en etablering av LNG-terminal i Göteborgs hamn 

uteblir. Därmed uteblir också eventuella konsekvenser och verksamheten i området 

förutsätts fortsätta som i nuläget.  

Bunkring av fartyg med olja är i dag en viktig del av hamnens verksamhet och 

denna verksamhet bidrar till Göteborgs betydelse som fartygshamn. Om etable-

ringen av en LNG-terminal uteblir kan det i framtiden bli svårare för Göteborg att 

vara konkurrenskraftig eftersom man då inte kommer kunna bemöta efterfrågan på 

ett mer miljövänligt fartygsbränsle. LNG-drivna fartyg kan då komma att välja 

andra hamnar i regionen som tillhandahåller LNG. En viktig del av Göteborgs 

Hamns arbete är att bidra till en hållbar utveckling och vill gå i frontlinjen för att 

skapa nödvändig infrastruktur och inspirera andra hamnar runt Nordsjön och Öster-

sjön. Uteblir LNG-terminalen så minskar även hamnens möjligheter att nå sitt mål 

att bli en ”Hållbar hamn”.  

På området finns i dag 80 cisterner, bilutlastning, pumprum och en kontorsbyggnad 

med tillhörande verkstad. För närvarande används inte området och cisternerna är 

tomma. Området har tidigare använts för lagring av energiprodukter. Om inte en 

LNG-terminal byggs kommer troligen området i framtiden användas för lagring av 

andra olje- eller kemikalieprodukter, vilket medför att anläggandet av LNG-

terminalen inte ökar risknivåerna i området. Exempelvis kan området bli aktuellt 
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för lagring av LPG (Liquefied Petroleum Gas), vilket i så fall skulle innebära högre 

risknivåer än vid lagring av LNG. 

För området innebär nollalternativet att de små utsläpp av metan och koldioxid som 

kan ske vid onormal drift inte kommer att ske. Inte heller kommer det tillskott av 

farligt gods-transporter som anläggningen skulle generera i nollalternativet. An-

läggningen innebär generellt små konsekvenser för miljö och hälsa eftersom anläg-

gandet sker på befintlig industrimark och utsläppen till luft och vatten är mycket 

små. Därför blir skillnaderna mellan konsekvenserna av en LNG-terminal jämfört 

med nollalternativet på lokal nivå mycket små.  

Fartygsanslöp med LNG fartyg och bunkerfartyg till den planerade terminalen kan 

på sikt komma att ersätta en del av de fartyg som idag anlöper Skarvikshamnen. 

Dessa fartyg drivs med LNG vilket minskar utsläppen av svavel, kväveoxider, par-

tiklar och koldioxid i området. Genom att Göteborgs hamn kan tillhandahålla LNG 

som alternativt bränsle kommer på sikt traditionellt fartygsbränsle att till stor del 

ersättas av LNG för alla fartyg som anlöper hamnen. På detta sätt minskar utsläp-

pen totalt sett och luftkvaliteten förbättras i hela hamnen och dess omgivning.  

På ett regionalt och globalt plan innebär nollaternativet också att de positiva konse-

kvenserna, i form av minskade utsläpp av svavel, kväveoxider, partiklar och koldi-

oxid från land- och sjötransporter, uteblir. Detta minskar i sin tur möjligheterna att 

uppnå lokala och regionala miljömål. 

4.3 Alternativa lokaliseringar  

Fyra möjliga lokaliseringar har identifierats inom Göteborgs hamn; Hjärtholmen, 

Risholmen, Skarvik 4 och Skarvikstriangeln, se Figur 4.1. I kommande avsnitt ges 

en områdesbeskrivning för varje alternativ lokalisering.  

 

Figur 4.1 Identifierade lokaliseringsalternativ i Göteborgs hamn 
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4.4 Områdesbeskrivning av utredda 
lokaliseringsalternativ, Göteborg 

4.4.1 Hjärtholmen 

Hjärtholmen ligger i den yttre delen av Göteborgs hamn och ägs av St1. Potentiellt 

läge för en LNG-terminal på Hjärtholmen framgår av Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Potentiellt läge för LNG-terminal på Hjärtholmen markerad med röd ring och på 

Risholmen med gul ring.  

Verksamheter 

På Hjärtholmen sker i dag en omfattande hantering av råolja. Vid Torshamnspiren 

sker import motsvarande hälften av Sveriges råoljeomport. Detta medför att be-

läggningen på den befintliga kajen på piren är mycket hög. St1 har också sex berg-

rum under Hjärtholmen som används för lagring av råolja. På Hjärtholmen finns 

även fem vindkraftverk vilket medför att särskild hänsyn måste tas vid en samloka-

lisering.  

Infrastruktur 

Hjärtholmen ligger längst västerut av alternativen. Området ligger också längst 

ifrån det befintliga stamnätet vilket skulle medföra en lång anslutningsledning. Det 

är även längst ifrån många tänkbara användare av naturgas. Övriga förutsättningar 

för att distribuera LNG på land är begränsade då nya spår för järnväg måste anläg-

gas, uppskattningsvis på en sträcka av 2000 m. Den bro som idag förbinder Hjärt-

holmen med fastlandet skulle inte klara den ökade trafiken med tankbilar som en 

LNG-terminal skulle medföra. För detta krävs omfattande åtgärder.  
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Planförhållanden 

Hjärtholmen omfattas inte av detaljplanelagt område men ingår i den fördjupade 

översiktplanen för ytterhamnsområdet (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2006). 

Dock finns inga förslag på förändringar av verksamheten i området. 

Natur-, kultur- och friluftsliv 

Nordväst om Hjärtholmen ligger Natura 2000-området Torsviken, se Figur 4.3, 

som syftar till att bevara de i fågeldirektivet utpekade arterna brushane, salskrake 

och sångsvan. Tidigare var Torsviken en havsvik omgiven av betade strandängar 

men området har sedan blivit ett hamn- och industriområde och ett upplag för 

muddermassor. Trots detta har området ett rikt fågelliv och är främst av stor bety-

delse som övervintrings- och rastlokal. Området är också ett sk Important Bird 

Area (IBA-område) som omfattar arterna sångsvan, knipa och bergand. Förutom 

salskrake och brushane förekommer ytterligare ett 20-tal rödlistade fågelarter i om-

rådet. 

Öster om Hjärtholmen ligger Nya Älvsborgs fästning som är av riksintresse för 

kulturmiljövård. Detta var en del av Göteborgs försvar och ett uttryck för stor-

maktstidens befästningskonst och expansiva politik. Även ett större område, Styrsö 

socken, sydväst om Hjärtholmen är utpekat som riksintresse för kulturmiljö. Ett 

stort område utanför hamninloppet är utpekat som riksintresse för friluftlivs och 

ska omfatta möjligheter för naturstudier, kulturstudier, bad, båtsport, kanoting och 

fritidsfiske.  

 

Figur 4.3 Natur-, kultur- och friluftsintressen vid Hjärtholmen och Risholmen. 
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Risk och säkerhet 

Vid bedömning av risk och säkerhetsaspekter för en LNG-terminal vid Hjärthol-

men har verksamheter på Arendals industriområde (Hästholmen) på fastlandssidan 

bedömts utgöra riskobjekt. På Hästholmen finns kontorslokaler, på ca 1 km av-

stånd, där många människor vistas dagtid. Oljepiren på Hjärtholmen har mycket 

hög beläggning av oljetankers och tillgängligheten för att anlöpa piren bedöms 

mycket begränsad. Närmaste plats där allmänhet kan uppehålla sig är Natura 2000-

området Torsviken ca 1 km norrut och Skeppstadsholmen med småbåtshamn ca 1 

km i nordvästlig riktning.  

Någon separat riskanalys har inte utförts för Hjärtholmen men i tidigare lokalise-

ringsutredning för LNG (LNGGOT, 2011) drogs parallellen att risknivån är jäm-

förbar mellan Risholmen och Hjärtholmen. På grund av befintlig hantering av 

brandfarliga varor och vindkraftverk bedömdes dock Hjärtholmen som något sämre 

ur risksynpunkt. Risknivån för 2:a person bedöms dock som lägre för alternativ 

Hjärtholmen då avståndet till andra verksamheter är längre jämfört med 

Risholmen.  

Sammantagen riskbedömning för Risholmen var att förutsättningarna för en låg 

risknivå är goda, och då Hjärtholmen bedömdes vara likartad ur risksynpunkt gäller 

denna bedömning även för Hjärtholmen. 

Kostnader 

En lokalisering på Hjärtholmen innebär omfattande åtgärder för infrastruktur. An-

läggandet av ny järnväg på en sträcka av 2 000 m innebär stora kostnader. Även 

åtgärder för att förstärka vägen och bron ut till Hjärtholmen innebär ytterligare 

kostnader. Anläggandet av en ny kaj för lossning och lastning av LNG beräknas till 

360 miljoner kr (40 miljoner Euro). Även muddring i anslutning till nya kajer 

krävs, detta beräknas kosta 90 miljoner kr. Anläggandet av anslutande ledning till 

stamnätet beräknas till 25 miljoner kr baserat på att det kostar ca 10 000 kr/m ny 

ledning. Totalkostnaden, exklusive järnväg, blir därmed 475 miljoner kronor. 

Bedömning 

Vid Hjärtholmen finns inte någon tillgänglig mark för närvarande på grund av den 

omfattande råoljehanteringen i området. En etablering skulle också kräva omfat-

tande åtgärder av infrastrukturen och anläggandet av nya kajer samt muddring vil-

ket innebär att detta alternativ är det mest kostsamma. Riksintressena för kultur-

miljö och friluftsliv bedöms inte påverkas. Tankbilstrafik skulle förmodligen be-

höva passera vid Natura 2000-området vilket skulle kunna påverka området, detta 

sker dock redan idag i viss omfattning. Förutsättningarna är goda för en låg risk-

nivå, samtidigt som risknivån bedöms något högre vid Hjärtholmen än Risholmen. 

4.4.2 Risholmen 

Även Risholmen ligger i den västra delen av Göteborgs hamn, strax öster om 

Hjärtholmen, se Figur 4.1. Risholmen är en utbyggd holme och består till stora de-

lar av fyllnadsmassor från etableringen av bergrum i närheten. Området ägs av Gö-

teborgs Hamn samt St1. Potentiellt läge för en LNG-terminal på Risholmen fram-

går av Figur 4.2. 
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Verksamheter 

På Risholmen finns för närvarande containerlagring samt hantering av sand. Även 

här finns idag vindkraftverk vilket medför att särskild hänsyn måste tas. Arendals 

industriområde ligger mindre än 1 km från eventuellt etableringsområde. Dagtid 

finns det därför mycket människor i området.  

Infrastruktur 

Vid Risholmen finns ett tillgängligt markområde som skulle vara en lämplig plats 

för anläggande av en LNG-terminal. Dock krävs att en helt ny kaj anläggs då den 

befintliga inte motsvarar de krav som ställs för lastning och lossning av petroleum-

produkter och naturgas. Inte heller vattendjupet vid kajen är tillräckligt, vilket med-

för att muddring krävs. Förutsättningarna för transport på väg är goda vid en lokali-

sering på Risholmen, viss förstärkning av väg kan dock krävas. Anslutning till 

järnväg är möjlig men det fordrar stora investeringar för att anlägga ett stickspår 

som ansluter till befintlig järnväg. För anslutning till gasnätet krävs en lång anslu-

tande ledning, ca 2 500 m.  

Planförhållanden 

I den fördjupade översiktsplanen för Ytterhamnarna pekas Risholmen ut som ett 

område för framtida utbyggnad av hamn. Detta avser i första hand Roro-

verksamhet. Risholmen omfattas inte av någon detaljplan och i översiktplanen från 

2009 har området pekats ut som ”Utredningsområde för verksamhet som kan vara 

störande för omgivningen”. Detta innebär att området ska prioriteras för industri 

och andra anläggningar. Den norra delen av Risholmen är utpekat som ”Vindkraft 

/utbyggnad av vindkraft” och är utredningsområde för vindkraftanläggning i vat-

tenområde.  

Natur-, kultur- och friluftsliv 

Utöver de tidigare beskrivna intressena i avsnitt 4.4.1 för Hjärtholmen finns inga 

andra intressen i närheten av Risholmen. Natura 2000-området Torsviken ligger ca 

1,5 km nordväst om Risholmen. Nya Älvsborgs fästning som är av riksintresse för 

kulturmiljövård ligger drygt 1 km öster om Risholmen. Riksintresset Styrsö socken 

(kulturmiljövård) och riksintresset för friluftliv som omfattar Öckerö och Styrsö-

områdena ligger 3 respektive 1,5 km från ett etableringsområde på Risholmen.  

Risk och säkerhet 

Risk och säkerhetsaspekter för en LNG-terminal vid Risholmen är likartade som de 

för etablering vid Hjärtholmen. Verksamheter på Arendals industriområde (Häst-

holmen) på fastlandssidan bedöms utgöra riskobjekt. På Hästholmen finns kontors-

lokaler, på ca 1 km avstånd, där många människor vistas dagtid. På Arendals indu-

striområde, ca 3 km i nordost om tänkt läge, finns två större cisterner för lagring av 

butan som ägs av Preem. Närmaste plats där allmänhet där allmänhet kan uppehålla 

sig är Natura 2000-området Torsviken ca 1 km norrut och Skeppstadsholmen med 

småbåtshamn ca 1 km i nordvästlig riktning.  

I tidigare lokaliseringsutredning för LNG-terminal i Göteborg (LNGGOT, 2011) 

utfördes en riskanalys/QRA för lokalisering på Risholmen. Slutsatsen från denna 

var att individrisken för 1:a person bedömdes vara tolerabel samt att individ- och 



   
22  LOKALISERINGSUTREDNING – GO4LNG 

 

samhällsrisken för 3:person bedömdes som tolerabel. Risken för 2:a person be-

dömdes dock som ej tolerabel, pga. flera persontäta verksamheter i Arendal. Även 

risken för dominoeffekter bedömdes som stor främst kopplat till NCC:s sandkaj 

och den containerhantering som finns i närheten. Den sammantagna bedömningen 

för Risholmen var att förutsättningarna för en låg risknivå är goda, med reservation 

för närheten till sandhanteringen samt de vindkraftsverk som finns på Risholmen.  

Kostnader 

Även vid Risholmen krävs att en ny kaj anläggs till en kostnad av ca 360 miljoner 

kr. En mer omfattande muddring än den som krävs vid Hjärtholmen skulle också 

bli nödvändigt, detta beräknas kosta ca 170 miljoner kr. Anläggandet av ny natur-

gasledning från Risholmen till stamnätet beräknas kosta 25 miljoner kr. Utöver 

detta tillkommer också stora kostnader för anläggandet av ett nytt järnvägsspår på 

en sträcka av 2 000 m, samt kostnader för förstärkning av befintliga vägar ut till 

Risholmen. Den lokala kostnaden, exklusive järnväg, beräknas till 555 miljoner 

kronor. 

Bedömning 

Då en utbyggnad av hamnområdet vid Risholmen inte planeras förrän efter 2015 

bedöms det inte möjligt att kunna etablera en LNG-terminal i området innan detta 

vilket är önskvärt enligt projekttidsplanen. Stora investeringar krävs för att möjlig-

göra fartygsanlöp samt järnvägsanslutning och detta gör att placeringen bedöms 

vara mindre lämplig. Det föreligger även risker förknippade med den kontors- och 

logistikverksamhet som bedrivs vid Arendal vilket gör att Risholmen bedöms som 

en mindre lämplig lokalisering. 

4.4.3 Skarvik 4 

Marken för den planerade terminalen tillhör redan idag Vopak som har verksamhet 

med lagringtankar och cisterner för flytande bränsle på området. För närvarande 

står tankar och cisterner på området tomma. Dessa kommer inför en etablering av 

en LNG-terminal att monteras ner och rivas och därefter transporteras bort.  

Verksamheter 

Området domineras av industri- och hamnverksamhet. Skarvikshamnen utgör till-

sammans med Torshamnen och Ryahamnen den s.k. Energihamnen i Göteborgs 

hamn. Redan i dag lossas och lastas raffinerade oljeprodukter, förnyelsebara ener-

giprodukter, kemikalier och en mindre mängd råolja i det aktuella området. Norr 

om Skarvikshamnen och Oljevägen ligger raffinaderiet St1som raffinerar gasol, 

flygfotogen, bensin samt diesel och eldningsoljor. 

Närmaste bostäder är bostadsrättsföreningen Valö fyr som ligger på den södra älv-

stranden, ca 1 km från Skarvik 4. 

Infrastruktur 

I anslutning till etableringsområdet finns i söder kajer och en pir som idag används 

för lossning och bunkring till fartyg, se Figur 4.4. Dessa kajer förväntas kunna an-
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vändas utan förstärkningsåtgärder för lossning och lastning av LNG. Någon mudd-

ring bedöms inte krävas.  

 

Figur 4.4 Kaj söder om Skarvik 4 för lossning och bunkring av fartyg. 

Till och från Skarvikshamnen kan tankbilar köra via Skarviksporten, Oljegatan och 

Tankgatan, se Figur 4.5. Denna ansluter till Länsväg 155 (Torslandavägen) som i 

sin tur ansluter till E6/20 vid Hisingsleden. En alternativ väg öster ifrån på Oljevä-

gen finns också. Vägarna i området är bra och transport av LNG med tankbilar be-

döms därför kunna ske utan några åtgärder på vägarna. 

Terminalområde 

Lossning och 

lastning 

Lossning  
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Figur 4.5 Transportväg för tankbilar i Göteborgshamn till Skarvikshamnen 

Norr om området finns ett stickspår till hamnbanan, se Figur 4.6. Detta förväntas 

kunna förlängas ca 500 m och kunna utnyttjas för tranport av LNG med tåg från 

terminalen.  

 

Figur 4.6 Hamnbanan passerar norr om Oljevägen. Vid en etablering av LNG-terminalen plan-

eras en förlängning av stickspåret som idag finns norr om terminalområdet. 
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Stamgasnätet passerar norr om etableringsområdet och en anslutning till detta be-

döms som möjligt. Flera alternativ för sträckning och anslutningspunkt har utretts, 

se bilaga B2.  

Planförhållanden 

Enligt översiktplanen från 2009 (Göteborgs stadsbyggnadskontor) ligger området 

inom ”Verksamhetsområde utanför detaljplan” och är utpekat som ett ”verksam-

hetsområde för industri, lager, hamn, partihandel, mindre grönytor som får inne-

hålla störande verksamheter”. Området är också markerat som område med risk för 

översvämning och höga vattenstånd. Av den fördjupade översiktsplanen för Ytter-

hamnområdet framgår det att den aktuella lokaliseringen ligger inom ”Område där 

riskfylld verksamhet får lokaliseras”.  

Natur-, kultur- och friluftsliv 

Rya skog som ligger knappt 1 km nordöst om projektområdet är ett naturreservat 

och har också pekats ut i våtmarksinventeringen och lövskogsinventeringen. Rya 

skog är unik då det finns rester av mycket gammal skog. Alsumpskog täcker stora 

delar av området men det finns även inslag av hassellundar med ek och hassel. 

Området hyser också ett rikt fågelliv med bland annat mindre flugsnappare, rosen-

fink, mindre hackspett, näktergal, härmsångare och kattuggla. I området finns 

också rådjur, grävling och ekorre. 

Skarvikshamnen ligger drygt 2 km öster om Nya Älvsborg Aspholmen som är av 

riksintresse för kulturmiljö. På den södra stranden av älven, ca 1 km från etable-

ringsplatsen ligger Nya varvet. Området utgörs av militär miljö och är av riksin-

tresse för kulturmiljö. Området utgjorde flottstation för västkusteskadern efter att 

denna flyttades från Stigberget. Områdets parkmiljö speglar det svenska sjöförsva-

rets utveckling och den försvarspolitiska situationen sedan 1700-talet. Det främsta 

uttrycket för riksintresset är de kala bergen med betongförskansningar som inramar 

den parksluttning som inhyser flertalet byggnader från perioden 1700-1940. Bland 

annat finns här en herrgårdsartad kaserngrupp i trä och en 1700-tals kanslibyggnad. 

En del av området finns också upptaget i det kommunala programmet för kulturhi-

storisk bebyggelse i Göteborg. 

Risk och säkerhet 

Skarvik 4 är ett område som ligger mitt i Skarvikshamnen omgiven av verksamhet-

er med lagring av brandfarliga varor såsom oljeprodukter, förnyelsebara energipro-

dukter, kemikalier och en mindre mängd råolja samt lastning och lossning av dessa 

produkter. Lokaliseringen i Skarvik 4 har ingått i en förstudie (Feasability Study) 

som Vopak låtit göra då denna lokalisering i tidigt skede bedömts som lämplig. I 

förstudien ingick även en Hazard Identification, sk Hazid och en QRA. Till ansö-

kan har ytterligare QRA och HAZID genomförts för att utreda risknivån på en 

LNG-terminaletablering i Skarvik 4. 

De tidiga riskanalyserna resulterade i ett antal rekommendationer rörande anpass-

ningar av layouten för terminalen och flöde i samband med lossning från fartyg för 

att på så sätt minska riskerna till omgivningen och ligga på en acceptabel risknivå 

jämfört mot använda kriterier. Dessa rekommendationer har införlivats i den layout 

och processbeskrivning som ingår i ansökan. Resultatet från den QRA som genom-
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förts till ansökan visar att individrisken för bostadsområden är acceptabel enligt de 

kriterier som använts och samhällsrisken överskrider inte den maximalt acceptabla 

nivån. I QRA’n utfördes även en studie av dominoeffekter som konstaterade att 

inga relevanta dominoscenarier kan fastställas som signifikant kan höja sannolik-

heten för dominoeffekter inom GO4LNG- terminalområdet. 

Kostnader 

Tack vare att befintliga kajer kan användas och ingen muddring krävs hålls kostna-

derna nere. Kostnaderna för att anlägga ny naturgasledning beräknas till 16 miljo-

ner kr. Jämfört med Hjärtholmen och Risholmen blir kostnaden för ny järnväg be-

tydligt mindre. Några kostnader för vägar tillkommer inte heller. 

Bedömning 

Förutsättningarna för att kunna transportera LNG både med tankbilar och via järn-

väg är goda och antas inte medföra några större åtgärder, endast en förlängning av 

det befintliga stickspåret till hamnbanan. Befintlig kaj antas också kunna användas 

utan förstärkningsåtgärder. Även en anslutning till stamnätet bedöms vara möjlig 

genom en relativt kort anslutande ledning. Etableringen strider inte heller mot 

några områdesbestämmelser. Ett antal riskanalyser har genomförts och layout, 

lossning, flöde mm har anpassats så att en acceptabel nivå mot ställda kriterier 

kunnat uppnås. 

4.4.4 Skarvikstriangeln 

Området ligger längst in i Skarvikshamnen, se Figur 4.1, och har utretts av Göte-

borg Energi för en etablering av en LNG-terminal. 

Verksamheter 

Området ägs av Göteborgs hamn och ytan används för närvarande som parkerings- 

och uppställningsyta. Hamn- och industriverksamhet bedrivs i närliggande områ-

den och norr om området har Göteborgs hamn sitt fördröjningsmagasin för olje-

hamnens dagvatten. Väster om den tilltänkta markytan går en ledningsgata med 

produktledningar för gas och olja. I sydost ligger Nynäs cisterner för lagring av 

marin diesel (brandfarlighetsklass 3).  

Infrastruktur 

Vägarna i området är bra och transport av LNG med tankbilar bedöms därför 

kunna ske utan några åtgärder på vägarna. Transporterna kan från Skarviksporten 

följa samma väg som presenteras i Figur 4.5.  

På den västra sidan av etableringsområde finns ett stickspår från hamnbanan. End-

ast en mindre förlängning och smärre åtgärder bedöms krävas för att kunna trans-

portera LNG via järnväg från området. 

Kaj 506 – 509, se Figur 4.7, bedöms kunna användas för lossning och lastning av 

LNG från en terminal vid Skarvikstriangeln. Ingen muddring eller förstärkning av 

kajer bedöms krävas.  
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Figur 4.7 Etableringsområde och kajer vid Skarvikstriangeln. 

Planförhållanden 

I översiktplanen för Göteborg (Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2009) anges om-

rådet som ett verksamhetsområde för industri, lager, hamn, partihandel, mindre 

grönytor som får innehålla störande verksamheter. Av den fördjupade översiktspla-

nen för Ytterhamnområdet framgår det att den aktuella lokaliseringen ligger inom 

”Område där riskfylld verksamhet får lokaliseras”.  

Området ligger inom området för gällande stadsplan F2763. Planen omfattar också 

Rya hamn, Rya skog och området väster om tom. Älvsborgsbron. 

Natur-, kultur- och friluftsliv 

Området gränsar i nordost till naturreservatet Rya skog. Skogen är dock redan i 

dagsläget omringad av reningsverk, raffinaderier, Rya kraftvärmeverk samt Rya 

HVC. Tidigare hängde reservatet ihop med Rya Nabbe men har idag inte kontakt 

med Göta älv.  

Riksintresset Nya Älvsborgsfästning ligger drygt 2,5 km väster om Skarvikstriang-

eln. På toppen av Rya Nabbe som är strandskyddat område ligger en fornlämning 

som är skyddad enligt kulturminneslagen. Allmänheten har inte möjlighet att nå 

Rya Nabbe eftersom hamnverksamheten är omringad via landvägen och särskilda 

säkerhetsregler gäller för inpassering. Det är inte heller tillåtet att angöra Rya 

Nabbe sjövägen. I vattnet utanför Rya nabbe finns en blåmusselbank som är har det 

största och tätaste beståndet i Göteborgs skärgård. 

Nya varvet som också är av riksintresse för kulturmiljö ligger knappt 1 km söder 

om Skarvikstriangeln. Närmaste bostäder ligger vid Nya varvet och Stora Billing-

en, ca 1 km från området på den södra sidan av älven. 

Etableringsområde 

Kaj 506 - 509 
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Risk och säkerhet 

Skarvikstriangeln liksom Skarvik 4 ligger i ett område med lagring av brandfarliga 

varor, såsom oljeprodukter, förnyelsebara energiprodukter, kemikalier samt last-

ning och lossning av dessa produkter. Närmaste bostäder ligger vid Nya varvet och 

Stora Billingen, ca 1 km från området på den södra sidan av älven. Område där 

människor vistas, såsom Rya skog, ligger på ett avstånd av ca 200 m från den 

tänkta terminalen. Göteborg Energi har i samband med utredning av etablering av 

en LNG-terminal i det aktuella området låtit göra riskanalyser och en QRA 

(LNGGOT 2011). 

Utförd QRA visade att riskerna förknippade med en LNG-terminal på området är 

acceptabla jämfört med använda kriterier. Vid normal drift ansågs terminalen inte 

medföra några ökade risker för människor på terminalen, vid närliggande verksam-

heter eller i omgivningarna kring terminalen jämfört med idag. Säkerhetshöjande 

åtgärder i samband med lastning och lossning av fartyg föreslås i riskanalysen för 

att på så sätt uppnå en acceptabel risknivå.  

Kostnader 

Skarvikstriangeln är det alternativ som medför lägst kostnader för infrastrukturåt-

gärder tack vare att det finns bra vägar och att endast ca 250 m ny järnväg behöver 

anläggas. Även kostnaderna för anläggandet av ny naturgasledning är låg jämfört 

med övriga alternativ, ca 12 miljoner kr. Inga kostnader tillkommer heller för åt-

gärder för kajer eller muddring.  

Bedömning 

Vid denna lokalisering finns kaj där lossning och bunkring av fartyg kan ske. Även 

den landbaserade infrastrukturen är god med möjlighet att lasta till såväl tankbilar 

som till järnväg. Platsen ligger nära Rya Kraftvärmeverk och naturgas från LNG-

terminalen skulle därmed kunna användas som bränsle i kraftvärmeverket vid be-

hov. Närheten till stamnätet skapar också goda anslutningsmöjligheter. Skarvikstri-

angeln är det alternativ som beräknas medföra lägst kostnader.  

Risk och säkerhetaspekterna har bedömts acceptabla efter föreslagna säkerhetshö-

jande åtgärder. Området gränsar dock till naturreservatet Rya skog och utrymmet 

på platsen för att kunna lagra LNG är begränsat. Göteborg Energis planer på att 

anlägga en LNG-terminal här medverkar också till att området har avfärdats som 

en lokalisering för projektet. 
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5 Resultat och slutsatser 

Resultatet från poängsättningen för de alternativa lokaliseringarna av en ny LNG-

terminal i Göteborgs hamn presenteras i tabellen nedan. I bilaga B1.1 presenteras 

kriterier och bedömningsskala och i bilaga B1.2 den fullständiga bedömningen, 

inklusive en förklaring till varje bedömning. Resultatet visar att Skarvik 4, med 

högsta totalsumma, är den bäst lämpade lokaliseringen.  

Tabell 5:1 Resultat av den viktade bedömning för alternativa lokaliseringar inom Göteborgs 

hamn 

 
Viktning 

Hjärt-

holmen 
Risholmen Skarvik 4 

Skarviks-

triangeln 

Närhet till kaj för 

angörande LNG-

fartyg 
3 

3 3 15 15 

Lagringsmöjlighet-

er för ca 20 000 m
3
 

LNG 

3 

9 12 12 3 

Möjlighet att lasta 

LNG till järnväg 
2 

2 2 6 10 

Möjlighet att lasta 

LNG till tankbil 

med en kapacitet 

på 20 tankbilar/dag 

3 

3 12 15 15 

Möjligheterna att 

ansluta till stamnä-

tet 

3 

3 3 9 12 

Nautisk säkerhet 3 15 15 12 12 

Säkerhet på land  3 12 12 9 9 

Riksintressen och 

andra skyddsvärda 

områden 

3 

6 6 15 6 

Muddringsbehov 2 4 4 10 10 

Fysisk planering  2 6 8 10 10 

Motstående intres- 2 4 6 6 6 
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sen - befintliga, 

närliggande verk-

samheter 

Motstående intres-

sen - närliggande 

bostäder 

2 

10 10 10 8 

Sociala faktorer - 

friluftliv, rekreat-

ion, upplevt land-

skap  

1 

4 4 4 3 

Möjligheterna för 

driftstart 2015 
2 

2 4 10 10 

Kostnad 3 6 3 15 15 

Totalt 89 104 158 144 

5.1 Slutsatser 

Göteborgs hamn är nordens största och har en mycket omfattande fartygstrafik. År 

2015 när de nya bestämmelserna om minskade svavelutsläpp från fartyg träder i 

kraft är det viktigt för hamnen att kunna tillhandahålla ett alternativt fartygsbränsle. 

En LNG-terminal kan därmed förstärka Göteborgs hamns förutsättningar för att 

kunna behålla sin konkurrenskraft som logistikhamn. I Göteborg finns också möj-

ligheten att ansluta terminalen till det nationella gasnätet. Även övriga utvärderade 

kriterier är väl uppfyllda för en lokalisering i Göteborgs hamn, då det idag finns en 

god infrastruktur och flera potentiella konsumenter av naturgas på landsidan.  

Av de fyra alternativa lokalieringarna inom Göteborgs hamn som har utretts har 

alternativet Skarvik 4 bedömts som bäst lämpad baserat på flertalet kriterier. Olje-

piren vid Hjärtholmen har en mycket stor beläggning på grund av en omfattande 

råoljehantering. Detta gör att det inte finns några befintliga kajer som går att an-

vända för lossning samt lastning av LNG där. Även den bristfälliga infrastrukturen 

i området gör att detta alternativ inte bedöms som lämpligt. Vid Risholmen plane-

ras en utbyggnad av hamnen, detta beräknas dock inte ske förrän efter år 2015. 

Tidplanen för projektet är att LNG-terminalen ska vara i drift under 2015. De be-

fintliga kajerna samt djupet vid dessa är inte tillräckligt vilket bidrar till att en loka-

lisering vid Risholmen har avfärdats. Risknivån är en av de faktorer som bedöms 

vara en viktig faktor i bedömningen och har därför viktats med 3 i bedömningen. 

Skillnaden i risknivå, baserat på de riskanalyser som utförts, är dock liten mellan 

de olika alternativen. Därmed är inte risknivån utslagsgivande för resultatet av 

viktningen. Risknivån är troligtvis något lägre för Hjärtholmen och Risholmen men 

samtliga utvärderade alternativ ansågs ligga inom acceptabla risknivån mot infö-

rande av rimliga skyddsåtgärder. 

Skarvikstriangeln är det alternativ som enligt den genomförda bedömning bedöms 

som den näst bästa lokaliseringen efter Skarvik 4. Möjligheterna för en etablering 

av en LNG-terminal i detta område utreds dock av Göteborg Energi. Skarvik 4 be-
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döms som bättre bland annat med hänsyn till tillgänglig markyta för terminalen, 

påverkan på skyddsvärda områden samt motstående intressen.  
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1 Kriterier och bedömningsskala 

I tabell nedan redogörs för de kriterier som ansetts relevanta att utvärdera vid val 

att placering av en LNG-terminal i Götebors Hamn. Vidare redovisa den skala som 

nyttjas för respektive kriterier samt hur kriterierna värderats enligt: 

Mycket betydelsefull, *3 

Betydelsefull, *2 

Mindre betydelsefull, *1 

 

 Skala Viktning av 

kriterier 

Närhet till kaj för angörande 

LNG-fartyg 

1. Mer än 1000 m av-

stånd/Kräver nybyggnation  

2. Mer än 750 m avstånd 

3. Mer än 500 m avstånd 

4. Mer än 250 m avstånd 

5. Mindre än 250 m avstånd 

3 

Lagringsmöjligheter för ca 

20 000 m
3
 LNG (tillgänglig 

markyta) 

1. Dåliga förutsättningar 

2. Mindre goda förutsättningar 

3. Måttliga svårigheter 

4. Små svårigheter 

5. Utmärkta förutsättningar 

3 

Möjlighet att lasta LNG till järn-

väg 

1. Kräver mer än 1000 m spår-

utbyggnad 

2. Kräver mer än 750 m spårut-

byggnad 

3. Kräver mer än 500 m spårut-

byggnad 

4. Kräver mer än 250 m spårut-

byggnad 

5. Kräver ingen spårutbyggnad 

(mindre än 250 m) 

2 
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 Skala Viktning av 

kriterier 

Möjlighet att lasta LNG till 

tankbil med en kapacitet på 20 

tankbilar/dag 

1. Kräver förstärkning av mer än 

1000 m väg/mycket omfattande 

åtgärder 

2. Kräver förstärkning av mer än 

750 m väg/omfattande åtgärder 

3. Kräver förstärkning av mer än 

500 m väg/måttligt omfattande 

åtgärder 

4. Kräver förstärkning av mer än 

250 m väg/mindre omfattande 

åtgärder 

5. Kräver ingen förstärk-

ning/inga åtgärder krävs 

3 

Möjligheterna att ansluta till det 

stamnätet 

1. Kräver anläggande av gasled-

ning på mer än 2 500 m 

2. Kräver anläggande av gasled-

ning på mer än 2 000 m 

3. Kräver anläggande av gasled-

ning på mer än 1 500 m 

4. Kräver anläggande av gasled-

ning på mer än 1 000 m 

5. Kräver anläggande av gasled-

ning på mindre än 1 000 m 

3 

Nautiska risker och säkerhetsa-

spekter - Anlöpande fartyg, last-

ning och lossning av LNG vid 

kaj 

 

(risk för olyckor, incidenter, 

störningar med konsekvenser i 

form av personskada, miljöskada 

eller stora egendomsskador) 

1. Medför risker som är oaccep-

tabla och omöjliga att åtgärda 

2. Medför risker som är möjliga 

att åtgärda men till en hög kost-

nad 

3. Medför risker som kan sänkas 

till en acceptabel nivå till en mo-

tiverad kostnad 

4. Medför risker som kan sänkas 

till en acceptabel nivå till låg 

kostnad 

5. Medför risker som acceptabla 

utan åtgärder  

3 
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 Skala Viktning av 

kriterier 

Risk och säkerhet i samband 

med drift av LNG-terminal och 

hantering av LNG 

1. Medför risker som är oaccep-

tabla och omöjliga att åtgärda 

2. Medför risker som är möjliga 

att åtgärda men till en hög kost-

nad 

3. Medför risker som kan sänkas 

till en acceptabel nivå till en mo-

tiverad kostnad 

4. Medför risker som kan sänkas 

till en acceptabel nivå till låg 

kostnad 

5. Medför risker som acceptabla 

utan åtgärder  

3 

Riksintressen och andra skydds-

värda områden 

1. Mycket betydande påverkan  

2. Betydande påverkan 

3. Måttlig påverkan  

4. Liten påverkan 

5. Ingen/obetydlig påverkan 

3 

Muddringsbehov  1. Mycket omfattande behov 

2. Omfattande behov 

3. Begränsat behov 

4. Litet behov 

5. Inget behov 

2 

Fysisk planering (inkluderar 

utveckling av Göteborgs hamn) 

1. Mycket stor konflikt med för-

djupad översiktsplan 

(FÖP)/områdesbestämmelser 

2. Stor konflikt med 

FÖP/områdesbestämmelser 

3. Måttlig konflikt med 

FÖP/områdesbestämmelser 

4. Liten konflikt med 

FÖP/områdesbestämmelser 

5. Överensstämmer med 

FÖP/områdesbestämmelser 

2 

Motstående intressen - befint-

liga, närliggande verksamheter 

1. Mycket stora motstående in-

tressen 

2. Stora motstående intressen 

3. Måttliga motstående intres-

sen 

4. Få motstående intressen 

5. Inga motstående intressen 

2 
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 Skala Viktning av 

kriterier 

Motstående intressen - närlig-

gande bostäder 

1. Bostäder närmare än 250 m 

2. Bostäder närmare än 500 m 

3. Bostäder närmare än 750 m 

4. Bostäder närmare än 1000 m 

5. Bostäder längre bort än 1 000 

m 

2 

Sociala faktorer - friluftliv, re-

kreation, upplevt landskap  

1. Mycket stor påverkan 

2. Stor påverkan 

3. Måttlig påverkan 

4. Liten påverkan 

5. Obetydlig påverkan 

1 

Möjligheterna för driftstart 2015 1. Dåliga förutsättningar 

2. Mindre goda förutsättningar 

3. Måttliga svårigheter 

4. Små svårigheter 

5. Utmärkta förutsättningar 

2 

Kostnader 1. Kostnader utöver anläggandet 

av terminal överstiger 500 mil-

joner kr  

2. Kostnader utöver anläggandet 

av terminal överstiger 400 mil-

joner kr 

3. Kostnader utöver anläggandet 

av terminal överstiger 300 mil-

joner kr 

4. Kostnader utöver anläggandet 

av terminal överstiger 200 kr 

5. Kostnader utöver anläggandet 

av terminal underskrider 100 

miljoner kr 

3 
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Närhet till kaj för 

angörande LNG-

fartyg 

1. Mer än 1000 m av-
stånd/Kräver nybyggnation  
2. Mer än 750 m avstånd 
3. Mer än 500 m avstånd 
4. Mer än 250 m avstånd 
5. Mindre än 250 m avstånd 

1. Befintlig kaj 801 
(Oljepiren) är inte 
tillgänglig, kräver 
anläggande av ny 
kaj  

1. Befintlig kaj upp-
fyller inte kraven, 
kräver anläggande 
av ny kaj 

5. Kaj 516-518 samt 
kaj 519 ligger när-
mare än 250 m och 
kan användas för 
angörande av LNG-
fartyg 

5. Kaj 506-509 ligger 
mindre än 250 m från 
etableringsområdet 
och kan användas 

Lagringsmöjligheter 

för ca 20 000 m
3
 

LNG (tillgänglig 

markyta) 

1. Dåliga förutsättningar 
2. Mindre goda förutsätt-
ningar 
3. Måttliga svårigheter 
4. Små svårigheter 
5. Utmärkta förutsättningar 

3. Ägs av St1. Be-
läggningen vid olje-
terminalen är hög. 
Tillgänglig markyta 
finns men marken 
består till stor del av 
fyllandsmaterial och 
i området finns flera 
bergrum 

4. Ägs av ST1 och 
GHAB. Ledig mark-
yta finns men ut-
redning avseende 
stabilitet krävs då 
det finns bergrum i 
området 

4. Marken ägs av 
Vopak. Plats för lag-
ringskapacitet på 
upp till 83 000 m3 
LNG  

1. Ledigt utrymme 
saknas 

Möjlighet att lasta 

LNG till järnväg 

1. Kräver mer än 1000 m 
spårutbyggnad 
2. Kräver mer än 750 m 
spårutbyggnad 
3. Kräver mer än 500 m 
spårutbyggnad 
4. Kräver mer än 250 m 
spårutbyggnad 
5. Kräver ingen spårutbygg-
nad (mindre än 250 m) 

1. Avståndet till be-
fintlig järnväg är 
mer ca 2000 m 

1. Avståndet till be-
fintlig järnväg är 
mer ca 2000 m 

3. Avståndet till be-
fintligt stickspår för 
anlutning är drygt 
500 m. (Det har dock 
funnits järnväg tidi-
gare på sträckan 
men är inte i bruk i 
dag)  

5. Befintligt stickspår 
finns mycket nära  
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Möjlighet att lasta 

LNG till tankbil 

med en kapacitet på 

20 tankbilar/dag 

1. Kräver förstärkning av mer 
än 1000 m väg/mycket om-
fattande åtgärder 
2. Kräver förstärkning av mer 
än 750 m väg/omfattande 
åtgärder 
3. Kräver förstärkning av mer 
än 500 m väg/måttligt om-
fattande åtgärder 
4. Kräver förstärkning av mer 
än 250 m väg/mindre omfat-
tande åtgärder 
5. Kräver ingen förstärk-
ning/inga åtgärder krävs 

1. Kräver förstärk-
ning av väg på 
Hjärtholmen samt 
en omfattande upp-
rustning av bron 

4. Förutsättningarna 
är goda men kräver 
mindre omfattande 
åtgärder 

5. Befintliga vägar 
antas kunna använ-
das utan åtgärder 

5. Befintliga vägar 
antas kunna använ-
das utan åtgärder 

Möjligheterna att 

ansluta till det 

stamnätet 

1. Kräver anläggande av gas-
ledning på mer än 2 500 m 
2. Kräver anläggande av gas-
ledning på mer än 2 000 m 
3. Kräver anläggande av gas-
ledning på mer än 1 500 m 
4. Kräver anläggande av gas-
ledning på mer än 1 000 m 
5. Kräver anläggande av gas-
ledning på mindre än 1 000 
m 

1. Anslutning till 
befintligt gasnät 
kräver att mer än 
2 500 m ny gasled-
ning förläggs för 
anslutning  

1. Anslutning till 
befintligt gasnät 
kräver att mer än 
2 500 m ny gasled-
ning förläggs för 
anslutning 

3. För anslutning vid 
oljevägsmotet krävs 
ca 1600 m ny gas-
ledning 

4. För anslutning vid 
Ivarsbergsmotet 
krävs ca 1200 m ny 
gasledning 
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Nautiska risker och 

säkerhetsaspekter - 

Anlöpande fartyg, 

lastning och loss-

ning av LNG vid 

kaj 

 

(risk för olyckor, 

incidenter, stör-

ningar med konse-

kvenser i form av 

personskada, miljö-

skada eller stora 

egendomsskador) 

1. Medför risker som är oac-
ceptabla och omöjliga att 
åtgärda 
2. Medför risker som är möj-
liga att åtgärda men till en 
hög kostnad 
3. Medför risker som kan 
sänkas till en acceptabel nivå 
till en motiverad kostnad 
4. Medför risker som kan 
sänkas till en acceptabel nivå 
till låg kostnad 
5. Medför risker som är ac-
ceptabla utan åtgärder  

5. Den nautiska sä-
kerheten antas god. 
Den västliga lokali-
seringen i ytter-
hamnen bidrar till 
detta. 

5. Den nautiska sä-
kerheten antas god. 
Den västliga lokali-
seringen i ytter-
hamnen bidrar till 
detta. 

4. De identifierade 
riskerna som utan 
åtgärd bedöms som 
för höga antas kunna 
sänkas med hjälp av 
rekommenderade 
åtgärder utan att 
orsaka större kost-
nader. 

4. De identifierade 
riskerna anses vara 
på en låg nivå i de 
flesta fall, oaccep-
tabla risknivåer kan 
minskas med säker-
hetshöjande åtgärder 
till en låg kostnad. 



  
6/11 Lokaliseringsutredning LNG-terminal Göteborgs hamn Bilaga B1.2 - utvärdering faktorer 

Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Risk och säkerhet i 

samband med drift 

av LNG-terminal 

och hantering av 

LNG 

1. Medför risker som är oac-
ceptabla och omöjliga att 
åtgärda 
2. Medför risker som är möj-
liga att åtgärda men till en 
hög kostnad 
3. Medför risker som kan 
sänkas till en acceptabel nivå 
till en motiverad kostnad 
4. Medför risker som kn sän-
kas till en acceptabel nivå till 
låg kostnad 
5. Medför risker som är ac-
ceptabla utan åtgärder  

4. Risknivån bedöms 
likvärdig med 
Risholmen. Ett 
längre avstånd till 
persontäta verk-
samheter ger en 
något lägre riskbild 
för 2:a person 

4. Individrisk och 
samhällsrisk är ac-
ceptabel enligt ut-
förda riskanalyser 

3. Individrisk och 
samhällsrisk är ac-
ceptabel enligt ut-
förda riskanalyser. 
Närhet till andra risk-
fyllda verksamheter 
ger en något högre 
risk men risknivån är 
inom acceptabla 
gränser och kan åt-
gärdas med rimliga 
skyddsåtgärder. 

3. Individrisk och 
samhällsrisk är ac-
ceptabel enligt ut-
förda riskanalyser. 
Närhet till andra risk-
fyllda verksamheter 
ger en något högre 
risk men risknivån är 
inom acceptabla 
gränser och kan åt-
gärdas med rimliga 
skyddsåtgärder. 

Riksintressen och 

andra skyddsvärda 

områden 

1. Mycket betydande påver-
kan  
2. Betydande påverkan 
3. Måttlig påverka  
4. Liten påverkan 
5. Ingen/obetydlig påverkan 

2. Natura 2000-
området vid Torsvi-
ken ligger ca 1 km 
norr om området 

2. Natura 2000-
området vid Torsvi-
ken ligger ca 1 km 
norr om området 

5. Inga riksintressen 
eller andra skydds-
värda områden som 
kan påverkas finns i 
närheten 

2. Naturreservatet 
Rya skog ligger i an-
slutning till området 
och kan påverkas vid 
en etablering 
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Muddringsbehov - 

djup vid kaj 

1. Mycket omfattande behov 
2. Omfattande behov 
3. Begränsat behov 
4. Litet behov 
5. Inget behov 

2. Ny kaj måste an-
läggas då befintlig 
oljepir är hårt belas-
tad. En omfattande 
muddring blir nöd-
vändig då sjökorts-
djupet vid den 
tänkta lokalisering-
en är 3-6 m 

2. En omfattande 
muddring krävs då 
det förnärvarande 
endast sker trafik 
med mindre fartyg 
vid Risholmen och 
den aktuella kaj-
platsen 

5. Ingen muddring 
krävs då det vid ka-
jerna som planeras 
användas är ett max-
imalt djupgående på 
7,50 (kaj 516) re-
spektive 12,5 m   

5. Ingen muddring 
krävs då kaj 506 har 
ett sjökortsdjup på 
7,0 m och ett maxi-
malt djupgående på 
6,5 m.   

Fysisk planering 

(inkluderar utveckl-

ing av Göteborgs 

hamn) 

1. Mycket stor konflikt med 
fördjupad översiktsplan 
(FÖP)/områdesbestämmelser 
2. Stor konflikt med 
FÖP/områdesbestämmelser 
3. Måttlig konflikt med 
FÖP/områdesbestämmelser 
4. Liten konflikt med 
FÖP/områdesbestämmelser 
5. Överensstämmer med 
FÖP/områdesbestämmelser 

3. I den fördjupade 
översiktsplanen 
finns inte några pla-
ner på förändringar 
inom 20 år. 

4. På längre sikt fö-
reslås det byggas 
hamn vid 
Risholmen, främst 
avsedd för Ro-Ro-
verksamhet.  

5. Skarvik 4 ligger 
inom ett så kallat A-
område där riskfylld 
verksamhet får pla-
ceras. Enligt ÖP ska 
verksamheter med 
stort behov av 
transporter priorite-
ras här. 

5. Skarvikstriangeln 
ligger inom ett så 
kallat A-område där 
riskfylld verksamhet 
får placeras. Enligt 
ÖP ska verksamheter 
med stort behov av 
transporter priorite-
ras här. Området om-
fattas av stadsplan 
F2763. Aktuellt om-
råde anges för an-
vändning för förva-
ring, rening och dis-
tribution av oljor. 
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Motstående intres-

sen - befintliga, 

närliggande verk-

samheter 

1. Mycket stora motstående 
intressen 
2. Stora motstående intres-
sen 
3. Måttliga motstående in-
tressen 
4. Få motstående intressen 
5. Inga motstående intressen 

2. I området bedrivs 
omfattande råolje-
hantering. St 1 har 
även bergrum för 
lagring av råolja i 
området. På Hjärt-
holmen finns även 
vindkraftverk. Inom 
1 km avstånd finns 
även kontor med 
mycket människor 
dagtid 

3. Containerlagring 
förekommer i om-
rådet och det finns 
även flertalet vind-
kraftverk. Inom 1 
km avstånd finns 
även kontor med 
mycket människor 
dagtid.  

3. Området domine-
ras av industriell 
verksamhet. Kajerna 
utnyttjas även för 
petroleumprodukter, 
kemikalier mm.  

3. Området domine-
ras av industriell 
verksamhet. Kajerna 
utnyttjas även för 
petroleumprodukter, 
kemikalier mm. 

Motstående intres-

sen - närliggande 

bostäder 

1. Bostäder närmare än 250 
m 
2. Bostäder närmare än 500 
m 
3. Bostäder närmare än 750 
m 
4. Bostäder närmare än 1000 
m 
5. Bostäder längre bort än 1 
000 m 

5. Närmaste bostä-
der ligger vid 
Skeppsstadsholmen, 
drygt 1 km nord 
väst om Hjärthol-
men 

5. Närmaste bostä-
der ligger vid 
Skeppsstadsholmen, 
drygt 1 km nord 
väst om Risholmen 

5. Brf Valö fyr ligger 
drygt 1 km söder om 
området 

4. Närmaste bostäder 
ligger vid Stora Bil-
lingen, knappt 1 km 
söder om området 
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Sociala faktorer - 

friluftliv, rekreat-

ion, upplevt land-

skap 

1. Mycket stor påverkan 
2. Stor påverkan 
3. Måttlig påverkan 
4. Liten påverkan 
5. Obetydlig påverkan 

4. I sydväst finns ett 
område som är av 
riksintresse för fri-
luftsliv. I sydöst lig-
ger Nya Älvsborgs 
fästning som är av 
riksintresse för kul-
turmiljövård. Aktu-
ellt område är dock 
redan idag präglat 
av övrig industri. 

4. I sydväst finns ett 
område som är av 
riksintresse för fri-
luftsliv. I sydöst lig-
ger Nya Älvsborgs 
fästning som är av 
riksintresse för kul-
turmiljövård. Aktu-
ellt område är dock 
redan idag präglat 
av övrig industri. 

4. I söder finns en 
småbåtshamn och 
området har därför 
betydelse för frilufts-
liv. Dock är det re-
dan idag präglat av 
hamnverksamheten. 

3. I söder finns en 
småbåtshamn och 
området har därför 
betydelse för frilufts-
liv. Dock är det redan 
idag präglat av 
hamnverksamheten. 
Direkt öster om om-
rådet ligger naturre-
servatet Rya skog 
som är uppskattat 
utflyktsmål för natur-
intresserade. Lokali-
seringen innebär inte 
några ytterligare in-
trång i reservatet. 

Möjligheterna för 

driftstart 2015 

1. Dåliga förutsättningar 
2. Mindre goda förutsätt-
ningar 
3. Måttliga svårigheter 
4. Små svårigheter 
5. Utmärkta förutsättningar 

1. Tillgänglig mark 
saknas och det finns 
inte möjlighet att 
använda oljepiren 
vilket omöjliggör 
driftstart 2015. 

2. Kaj samt övrig 
nödvändig infra-
struktur är inte till-
räcklig i dagsläget. 
Planer finns för att 
på längre sikt ut-
veckla Risholmen 
för hamnverksam-
het, dock inte innan 
2015. 

5. Förutsättningarna 
avseende kajer, in-
frastruktur anses 
mycket goda och 
med nuvarande tid-
plan beräknas drift-
start kunna ske 
2015.  

5. Förutsättningarna i 
området är goda vil-
ket skulle möjliggöra 
driftstart 2015.  
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Kriterier Skala Hjärtholmen Risholmen Skarvik 4 Skarvikstriangeln 

Kostnader 1. Kostnader utöver anläg-
gandet av terminal överstiger 
500 miljoner kr  
2. Kostnader utöver anläg-
gandet av terminal överstiger 
400 miljoner kr 
3. Kostnader utöver anläg-
gandet av terminal överstiger 
300 miljoner kr 
4. Kostnader utöver anläg-
gandet av terminal överstiger 
200 kr 
5. Kostnader utöver anläg-
gandet av terminal under-
skrider 100 miljoner kr 

2. Totalkostnaden 
är beräknad till 475 
miljoner kronor 

1. Totalkostnaden 
är beräknad till 555 
miljoner kronor 

5. Totalkostnaden är 
beräknad till 16 mil-
joner kronor 

5. Totalkostnaden är 
beräknad till 12 mil-
joner kronor  
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