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Detaljplan för Vindkraftpark vid Arendal/Risholmen
inom stadsdelen Arendal/Syrhåla i Göteborg

Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att komplettera befintlig park, möjliggöra byggande av nya vindkraftverk med
en maximal totalhöjd på 125- 150 meter. Planen innebär sju delområden, två på Risholmen,
två i vattenområdet öster om Risholmen och tre inom och norr om Arendals verksamhetsområde. Vardera delområde omfattar ett nytt vindkraftverk. Den befintliga parken består av 12
vindkraftverk med en totalhöjd om cirka 90 meter. Två av dessa ersätts med nya verk, den
totala vindkraftsparken kommer således att omfatta 17 verk.
För tre delområden förutsätts att gällande detaljplan ändras. Planens genomförbarhet prövas
bland annat utifrån Göteborg Hamn AB´s behov av utveckling på lång sikt och påverkan på
det angränsande Natura 2000-området Torsviken.
Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen belyser planens miljökonsekvenser. Planen
möjliggör för en verksamhet som kräver miljöprövning.
Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan för Göteborg, fördjupad för ytterhamnsområdet.

Handlingar
Planhandlingarna består av:
•
Plankarta med bestämmelser
•
Planbeskrivning (denna handling)
•
Genomförandebeskrivning
Övriga handlingar:
•
Program inkl. bilagor
•
Samrådsredogörelse
•
Illustrationsritning
•
Grundkarta
•
Fastighetsförteckning
•
Förteckning över samrådskrets


Bilagor
•
Miljökonsekvensbeskrivning inklusive bilagor
•
Miljökonsekvensbeskrivningens samrådsredogörelse

Bakgrund

Vindkraftverk bygger på vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, eftelämnar ingen aska eller slaggprodukter och bidrar inte till växthuseffekten. Genom en
relativt sett ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskas utsläpp av bl.a.
koldioxid, svaveldioxid och kväveoxier från fossila energikällor. Vindkraften minskar också
behovet av exempelvis brytning av kol och uran samt utvinning av olja.
Den energimängd som går åt för att tillverka och transportera ett vindkraftverk producerar
vindkraftverket på mindre än ett halvår. I huvudsak ger alla andra typer av elproduktion en
större miljöpåverkan.
Sverige ska ställa om energisystemet. Enligt riksdagens beslut ska energipolitiken underlätta
omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, där elförsörjningen grundas på användningen av varaktiga, helst inhemska och förnyelsebara energikällor. Hushållning, effektivisering
och konvertering till alternativa energislag är viktiga medel. Utbyggnad av vindkraft pekas
ut som en visserligen begränsad men dock del i detta. Vindkraften är det energislag som för
närvarande ökar mest i världen och som uppfyller de krav som ställs på energikällorna i vårt
framtida energisystem. Den är varaktig, inhemsk och förnybar samt fri från utsläpp. I propositionen 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk, har
som mål ställts upp att el från förnybara energikällor skall öka med 17 TWh till år 2016 (med
år 2002 som basår). Detta förutsätter enligt propositionen en omfattande utbyggnad av vindkraft, såväl storskalig som småskalig och både till havs och på land. Riksdagens mål för den
svenska vindkraftsutbyggnaden är att det år 2015 ska vara möjligt att producera 10 TWh vindkraft per år. För att nå detta mål krävs omkring 4 000 MW installerad effekt i goda vindlägen.
Energimyndigheten har föreslagit till regeringen att det år 2020 ska vara möjligt att producera
30 TWh vindkraft.
Den aktuella detaljplanen ska bidra till utvecklandet av ett långsiktigt hållbart elproduktionssystem, detta genom en utökning av den befintliga vindkraftsparken på Arendal/Risholmen.
Enligt Boverket är det viktigt att relatera vindkraftanläggningars effekter till hur omgivande
områden används eller är planerade att användas. Vindkraftverks högteknologiska och industriella särart gör att levande industrimiljöer och moderna hamnmiljöer är särskilt lämpliga
eftersom dessa landskap har en tålighet för nya inslag.
Parallellt med planärendet prövas tillåtligheten för såväl föreslagna som befintliga kraftverk
av miljödomstolen enligt miljöbalken 17 kap.



Planeringsförutsättningar
Läge

Planområdet är beläget cirka 10 km väster om Göteborgs centrum och ligger på gränsen
mellan ett område präglat av storskaliga industrietableringar samt hamnverksamhet och ett
naturområde med Natura 2000-status.
Öster om det aktuella området ligger Arendals verksamhetsområde - ett tidigare varvsområde
som idag framför allt rymmer kontorsarbetsplatser – samt Älvsborgshamnen, en del av Göteborgs hamn med omfattande Ro-Ro-verksamhet. Norrut ligger bland annat Preems raffinaderi
med lagring och hantering av petroleumprodukter. Söderut finns inloppet till Göteborgs hamn
samt i sydväst Torshamnens oljeterminal. Västerut ligger Torsviken, ett grunt vattenområde
med rikt fågelliv som har Natura 2000-status.

Planområdets läge i förhållande till Göteborgs centrum. De planerade vindkraftverken markerade med cirklar.

Avgränsning

Planförslaget omfattar sju delområden som fått beteckningen VG (vindgenerator) följt av två
siffror.

Areal och markägoförhållanden

Planområdets totala area är ca 77 600 m² varav ca 55 000 m² land- och ca 22 600 m² vattenområde.
Berörda fastigheter ägs av Göteborgs kommun, Danafjord Fastigheter AB, Aktiebolaget
Svenska Shell, Göteborgs Hamn AB samt Finn G. Mellin Arendal AB.



Karta som visar de befintliga verken, delområdenas avgränsning samt berörda fastigheter.

Planförhållande
Översiktsplan 99

Området kring Arendal är i ÖP 99 ett av fyra större områden vilka är redovisade som områden att i första hand utredas för vindkraft. Av ÖP 99 framgår att grupplokaliseringar av vindkraftverk förordas framför spridd lokalisering, detta främst med hänsyn till landskapsbilden.
Vid lokaliseringen ska hänsyn tas till att minimera markingreppen för tillfartsvägar. Vidare
ska hänsyn tas till att verken kan störa varandra genom vindskuggor. När väl lokalisering är
bestämd bör det satsas på stora vindkraftverk eftersom dessa ger högre effekt.
Översiktsplan för Göteborg fördjupad för ytterhamnsområdet

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) har Risholmen avsatts för hamnverksamhet. Området runt Knippelholmen anges som vattenområde och Arendalsområdet för industriverksamhet. Norra delen av Risholmen och området kring Torsviken ingår i utredningsområde,
inom vilket redovisas alternativ för framtida utredning av väg- och järnvägssträckningar till
Risholmen. Två vägsträckningar redovisas. Den ena följer i stort sett den befintliga vägsträckningen (Hjärtholmsvägen), den andra går omedelbart öster om Torsviken och vidare norrut
till Syrhålamotet. Dessutom redovisas två järnvägssträckningar, en västlig mellan två Natura
2000-områden och en östlig genom verksamhetsområdet Arendal som fortsätter på bro över
Arendalsviken.


I den fördjupade översiktsplanen för ytterhamnsområdet (2006) står att ”vindkraftverkens
lokalisering inom hamnområdet anpassas till utvecklingen av hamnverksamheten”. Planområdet mellan Risholmen och Aspholmarna är i den fördjupade översiktsplanen redovisad som
oförändrad markanvändning, vattenområde och delen i norr som industriverksamhet. Torsviken och delar av Arendal redovisas som utredningsområde.

Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för ytterhamnsområdet karta 1:2 (Markanvändning)

Detaljplaner

Av de föreslagna placeringarna är VG 14, VG 17 och VG 18 belägna inom gällande detaljplan
från 1959 (VG 14, VG 17) resp 1964 (VG 18).
I detaljplan (stadsplan för del av Arendal och Syrhåla) från 1959 anges industriändamål samt
en högsta byggnadshöjd på 35 meter över nollplanet eller totalt 57 meter. I detaljplan från
1964 (utvidgning och ändring av ovanstående) anges också industriändamål samt en högsta
byggnadshöjd på 35 meter.


Befintliga detaljplaner kommer i berörda delar att ersättas av den nya detaljplanen.
Program

Ett program för planområdet har godkänts av byggnadsnämnden 2008-01-08. Programmet
beskriver områdets förutsättningar och redovisar tre delområden inom vilka ett antal lägen
föreslås för uppsättande av vindkraftverk.
Som bilaga till programmet ligger Göteborg Hamns Bedömning av planerad hamnverksamhet
i förhållande till planerade vindkraftverk öster om Risholmen vilken illustrerar ett förslag till
kajutbyggnad vid Stora Risholmen.

Natur
Mark

Av delområdena ligger VG 17 och VG 18 på eller i anslutning till mark som används för
industriella ändamål. VG 14 omfattar ett markområde som ingår i en grönyta för rekreation i
anslutning till Arendals verksamhetsområde. Vindkraftverk VG 05, VG 14, VG 16 och VG 19
kommer att uppföras på berg i dagen.
Vatten

VG 19 och VG 16 omfattar vattenområden av begränsat marinbiologiskt värde. Sydväst om
VG 16 finns ett mindre område med ålgräs som utgör en värdefull biotop. Detta omfattas inte
av planområdet.
I den fördjupade översiktsplanen för ytterhamnsområdet har ett område direkt norr om
Knippelholmarna angivits som område av stort naturvärde på grund av förekomst av ålgräs. I
området förekommer även blåmusslor och svartnande havssallat.

Geotekniska förhållanden

De planerade vindkraftverken avses uppföras på berg med undantag för VG 08 som ligger
på delvis utfylld mark. Erforderlig geoteknisk undersökning förutsätts genomföras på varje
etableringsplats.
Vattendjupet i Arendal karaktäriseras generellt sett av en relativt flack botten, 3-8 m djup.
Grundområden under 2 meter återfinns vid i området befintliga öar.
Med vattnet från Göta Älv följer sediment och föroreningar som avsätts i mynningsområdet.
Det förorenade sedimentet kommer från älvens hela tillrinningsområde. Risk finns för att botten innehåller föroreningar.
Bergrum

Under Risholmen finns bergrum för lagring av olja. Delområde VG 05 ligger helt eller delvis
på mark som underbyggts med sådana bergrum.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom de olika delområdena av planområdet.



Befintlig bebyggelse

Endast ett av delområdena (det nordöstra, VG18) har en befintlig byggnad i form av en kontorsbyggnad. Inom område VG 05 och VG 08 finns befintliga vindkraftverk.
På Knippelholmen ligger en byggnad som tidigare använts som minstation av försvarsmakten
men som idag är övergiven.
På Risholmen/Hjärtholmen finns en vindkraftspark bestående av 12 verk med en navhöjd på
ca. 45 meter. I anslutning till planområdet ligger hamnanläggningar såsom Älvsborgshamnen
(RoRo) och Torshamnen (Olja) samt Arendal industripark med ett stort antal kontor och underleverantörer till Volvo. Industriparken ägs av Volvo genom Danafjord AB.
Arken konferenshotell ligger mellan Arendal och Älvsborgshamnen.

Riksintressen
SBK - ÖP99 Karta 3

140574

6400136

Beskrivning och ställningstagande till planförslagets påverkan på riksintressena finns under
rubriken konsekvensbeskrivning på sid 13.

Natura 2000

Järnväg

Industri

Hamn
Nya Älvsborg

Farled

137136

Riksintressekarta från översiktsplanen -99. Av kartan framgår de olika riksintressenas utbredning inklusive
Natura 2000.
6395055

© Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Skala 1:13376

Skapad med InfoVisaren

Riksintresse inom planområdet

Hamn
Göteborg hamn är av riksintresse för sjöfarten: hamn, Risholmen och de kringliggande vattenområdena utgör en potentiell framtida expansionszon för hamnen och omfattas därför av riksintresset. Delområdena VG 05, VG 08, VG 19, samt VG 16 ligger inom riksintresseområdet.



Totalförsvaret/Industri
Delområdena VG 14, VG 17 och VG 18 ligger inom riksintresse för totalförsvaret: industri
m.m. Riksintresset omfattar strategiskt viktiga industrianläggningar som Preems och Shells
raffinaderier och Volvos anläggningar.
Geografiska riktlinjer
Samtliga delområden omfattas av geografiska riktlinjer: kusten och skärgården enligt MB kap.
4. Riksintresset kusten och skärgården avser att hindra ingrepp som påtagligt skadar naturoch kulturvärden. Riksintresset får dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller
det lokala näringslivet.
Riksintresse i närområdet

Farled
Söder om planområdet finns riksintresse för sjöfarten: farled (MB kap 3.). Riksintresset omfattar farlederna in till Göteborgs hamn.
Kulturmiljö
Öster om planområdet ligger Nya Älvsborgs fästning som tillsammans med Stora och Lilla
Aspholmen är av riksintresse för kulturmiljö. Fästningen som anlades 1653 utgör ett välbevarat exempel på stormaktstidens befästningskonst och är ett statligt byggnadsminne.
Järnväg
Hamnbanan är av riksintresse för kommunikationer/järnväg. Järnvägen slutar idag i Arendal
men kan i framtiden komma att förlängas. I FÖP:en för ytterhamnsområdet anges två alternativa framtida sträckningar att utredas för utbyggd hamnbana till Risholmen.
Strandskydd

Knippelholmen samt skären norr därom omfattas av strandskydd, vilket berör VG 16 och VG
19.
Natura 2000

Under år 2000 blev Torsviken med de tillhörande östra liggande vikarna och dammarna
Södskärsdammen, Hästholmskanalen och Risholmsviken klassade som ett viktigt fågelområde, ett så kallat Important Bird Area of europa (IBA), av den ideella organisationen Birdlife
Internatiol. Senare samma år antogs området som ett Special Protection Area (SPA-område)
vilket är grunden för att ett område ska ingå i skyddet för Natura 2000. Området har därefter
fått ett Natura 2000 skydd. I detta område innebär Natura 2000 skyddet att de i fågeldirektivet
utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan långsiktigt ska bevaras.

Detaljplanens innebörd

Detaljplanen innebär att sju områden planläggs för vardera ett vindkraftverk. Fem av dessa
innebär nyetablering av vindkraftverk och två stycken (här med beteckningen VG 05 och VG
08) ersätter befintliga vindkraftverk.
Energiproduktionen från de planerade vindkraftverken motsvarar konsumtionen av el för
12200 villor räknat på en normalvilla med en förbrukning av hushållsel på 5 000 kWh/år.
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Mark- och vattenanvändning

Planområdet består av sju delområden som utgör kvartersmark och har betecknats med E för
energiproduktion. Delområdenas placering har bland annat skett med hänsyn till optimalt
vindutnyttjande med ett minsta avstånd mellan kraftverken på fem rotordiametrar. Inom varje
delområde får ett vindkraftverk uppföras med en högsta totalhöjd, inklusive rotorblad, på 150
meter med undantag för VG 18 där den högsta totalhöjden är 125 meter. Inom samtliga områden får plats för tillfällig uppställning av kran anordnas.
VG 18 omfattar del av fastighet, norr om Arendal, där containerhantering bedrivs. VG 14
omfattar ett område på land söder om Arendal. VG 17 är placerat inom västra delen av Arendalsområdet och angränsar till Natura 2000-området. VG 16 och VG19 omfattar skär, öster
och väster om Knippelholmen, där vindkraftverket avses uppföras samt ett kringliggande vattenområde där kaj får anläggas för åtkomst med båt. VG 05 och VG 08 ligger på Risholmen.
Samtliga delområden omfattar ett område där vindkraftverk får uppföras samt ett område där
kranplats får anordnas.

Utformning

Vindkraftverken avses att utformas med ett cylindriskt torn med cirka sex meter i diameter
i basen. Verken föreslås utföras i en gråvit ton vilket regleras i detaljplanen. Reklam får inte
förekomma på verken utom tillverkarens samt ägarens logotype på maskinhuset.

Trafik och tillgänglighet

Då planområdet till stor del är lokaliserat inom ett industriområde är vägnätet mycket bra.
Endast några smärre förstärkningar behöver göras i form av breddning och uträtning av väg
som ansluter till VG 05, komplettering av befintlig väg (främst ytskiktet) upp till VG 17 samt
en breddning och uträtning av de sista 400 meterna av befintlig väg fram till VG 14.
Tillgängligheten till kraftverken samt anslutningen till allmän väg för kraftverken på land
regleras inte i plan utan förutsätts lösas genom avtal mellan Göteborg Energi och berörda
markägare.
Vindkraftverk lokaliserade i vattenområdet nås med båt. Erforderliga kajanläggningar för
skötsel och underhåll tas med i planen.
Kranarna som etablerar vindkraftverken behöver en uppställningsplats på ca 35 x 35 m vid
varje vindkraftverk. För vindkraftverk VG 08 och VG 18 är befintliga markförhållanden av
sådan art (asfalterad eller grusad mark) att kranen kan etableras på plats utan några förstärkningar. För övriga vindkraftverk kommer en uppställningsplats att behöva anläggas. Denna
kommer att bestå av stenkross med ett bärlager av grus ovanpå.
Den föreslagna placeringen av kraftverken bedöms inte utgöra hinder för utbyggnad av väg
eller järnväg enligt något av de två alternativ som redovisas i den fördjupade översiktsplanen
för ytterhamnsområdet.
Gång- och cykeltrafik

Möjligheten till framtida dragning av GC-stråk mellan Torslanda och Arendal har beaktats i
planarbetet. Inom delområdet VG 14 och VG 17 finns befintliga gång- och cykelvägar, dessa
säkerställs i avtal mellan Göteborg Energi och markägaren.

11

Teknisk försöjning

Vindkraftverken ska anslutas till Göteborg Energi Nät AB:s kraftnät. Elkablarna kommer att
förläggas enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. Elkablar bedöms kunna förläggas direkt på
botten då det biologiska värdet är förhållandevis lågt. Elkablar kommer inte att dras genom
det ålgräsbestånd som finns i Arendalsviken.
Tillgång till mark för kabeldragning samt för transformatorstation och annan nödvändig teknisk infrastruktur regleras ej i plan utan förutsätts lösas genom avtal mellan Göteborg Energi
och berörda markägare.
Miljöeffekterna vid ledningsdragningen bedöms som små eftersom elkablarna förläggs till
större del i ett industriområde. Ingen skyddsvärd flora eller fauna bedöms påverkas.
Om en framtida hamnutbyggnad i området skulle kräva muddring i vattenområde där ledningar dragits kan dessa tillfälligt tas bort och därefter anpassas till de nya bottenförhållandena.

Föreslagen kabeldragning markerad med rött.

Grundläggning

För att förankra vindkraftverken i marken krävs någon form av fundament. Typ av fundament
styrs av flera parametrar såsom typ och storlek på vindkraftverk, navhöjd, geotekniska förhållanden etc. Två typer av fundament är vanligt förekommande på marknaden; gravitationsfundament och bergfundament. För aktuellt projekt bedöms bergsfundament vara aktuella för
vindkraftverk VG14, VG16, VG17 och VG19 där bergets hållfasthet är lämplig för bergsfun12

dament. Vindkraftverk VG05 och VG08 kommer att etableras med gravitationsfundament
som inte grävs ner.
För vindkraftverk VG 14, VG 16, VG17 och VG19 bedöms viss plansprängning behöva
utföras. För VG 14 och VG 17 behöver eventuellt mindre sprängning i sidled utföras för att
optimera placeringen av fundamenten.
Vindkraftverk VG 14 är planerat att etableras på västra Musskäret. Vid aktuell plats består
marken till största del av berg i dagen med ett ringa jordtäcke. Området norr om och mellan
de två Musskären utgörs av ett större utfyllnadsområde. Uppförande av verket bedöms inte
påverka deponin. Verket kommer att grundläggas direkt på berg efter plansprängning. Fundamentet förankras med dragstag i berg.
Vid VG08 är de geotekniska förhållandena mer komplexa. Området utgörs av en ca 60 m
bred nordsydlig utfylld halvö i Göta älv belägen mellan Hjärtholmen och Knippelholmarna.
Marknivåerna ligger på +12 à +12,5. Vattendjupet på ömse sidor om halvön uppgår till 6 à 8
m. Jorddjupet inom halvön vid läget för blivande vindkraftverk varierar mellan 10 och 13 m,
dvs bergytan ligger på nivån -0,5 till +2. Jordlagren utgörs överst av sprängstensfyllning ned
till nivån +5 à +6. Därunder utgörs jordlagren av sand, i huvudsak finsand, ned till nivån +2.
Vindkraftverket VG08:as bottenplatta kan grundläggas på befintlig sprängstensfyllning. Efter
avschaktning ner till planerad grundläggningsnivå +12 skall terrassytan tätas och packas.
Innan tätningsarbetena påbörjas skall en schaktbottenbesiktning utföras av geoteknisk sakkunnig.
Vindkraftverk VG 05 ska placeras inom ett område som till stor del utgörs av berg i dagen.
Berggrunden inom det aktuella området bedöms vara av god kvalitet och klara dimensionerande grundtryck. På ca 30 – 40 m djup under planerad grundläggningsnivå finns befintliga
bergrum som används för råoljelagring. Anläggning av vindkraftverket med gravitationsfundament innebär att marken nivelleras med sprängstensfyllning efter att jordschakt och
bergrensning utförts. Några borrningar eller sprängningsarbeten är ej planerade och bergrummets funktion bedöms därför ej att riskeras att påverkas negativt .
Eventuella markföroreningar förutsätts hanteras i samband med bygglovsprövning.
För de två etableringarna där befintliga vindkraftverk är planerade att ersättas av nya större
verk kommer befintliga fundamenten att kapas efter marknivå alternativt strax under samt
övertäckas med grus. Alternativt bilas fundamentet sönder och övertäcks, alternativt tas bort
därefter återställs marknivån.
Muddring kommer att krävas för angöringen till VG 19. Eventuellt kan muddring behövas vid
VG 16.

Konsekvensbeskrivning
Behovsbedömning

Underlag för behovsbedömning har redovisats i planprogrammet. Behovsbedömningen visar
att planen ska miljöbedömas då den anger förutsättningar för verksamhet som påverkar ett
Natura 2000-område. Planen möjliggör för en verksamhet som kräver miljöprövning. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats vari belyses planens samtliga, liksom ku13

mulativa, miljökonsekvenser. Nedan följer en sammanfattning av MKB:n i övrigt hänvisas till
MKB:n som utgör bilaga till detaljplanen.
Riksintressen

Hamn
De föreslagna verken VG 05, VG 08, VG 19 samt VG 16 ligger inom område av riksintresse
för sjöfarten: hamn. Planer finns att i framtiden bygga ut Stora Risholmen som Ro-Ro-hamn.
En utbyggnad av hamn på bland annat Lilla Aspholmen väster om Älvsborgshamnen är under
planläggning. De planerade vindkraftverken har i samråd med Göteborgs Hamn AB placerats
på ett sådant sätt att de inte skall hindra en framtida utbyggnad av hamnen.
Totalförsvaret/Industri
Verken VG 14, VG 17 och VG 18 ligger inom riksintresse för totalförsvaret: industri. En utbyggnad av vindkraft enligt planförslaget bedöms inte skada riksintresset.
Farled
Söder om planområdet finns farled av riksintresse för sjöfarten: farled. Riksintresset omfattar farlederna in till Göteborgs hamn. Inget av delområdena ligger inom farledsområdet och
förslaget bedöms inte ha någon påtaglig negativ påverkan på riksintresset.
Kulturmiljö
I anslutning till planområdet ligger Nya Älvsborgs fästning med öarna Stora och Lilla Aspholmen som tillsammans utgör område av riksintresse för kulturmiljövården.
Den föreslagna utbyggnaden av vindkraftverksparken påverkar Nya Älvsborgs fästning visuellt och berör förståelsen av 1600-talsstaden och Göteborgs militära försvar.
De planerade vindkraftverk som har mest påtaglig inverkan på riksintresset utgörs av VG 05,
VG08, VG14, VG16 och VG19. Dessa kommer att få en avsevärt högre höjd och större rotorblad än befintliga, varav VG16 & VG19 dessutom placeras betydligt närmare fästningen. Mot
denna bakgrund görs bedömningen att de föreslagna vindkraftverken kommer att ge synergieffekter som ytterligare kommer att påverka det kulturhistoriska riksintresset negativt. Risken
för att fästningen kommer att bli svårförstålig och upplevas som främmande i den storskaliga
industrimiljön är påtaglig. Därmed kommer också den historiska förståelsen av Göteborgs
tillkomst, grundande och försvar att fördunklas.
Påverkan måste dock sättas i relation till den mycket stora påverkan som hamnen och de näraliggande industriella anläggningarna redan idag ger.
Järnväg
Hamnbanan är riksintresse för kommunikationer/järnväg enligt MB kap. 3 §8. I FÖP:en för
ytterhamnsområdet anges två alternativa framtida sträckningar för utbyggd järnväg ut till
Risholmen. Vare sig den befintliga eller någon av de redo-visade sträckorna är direkt berörd
av något av delområdena. Att placera vindkraftverk i närheten av planerad järnvägssträckning
bedöms inte medföra någon betydande påverkan.
Geografiska riktlinjer
Samtliga verk omfattas av riksintresset geografiska riktlinjer: kusten och skärgården. Riksintresset avser att hindra ingrepp som påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Riksintresset får
dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet
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ligger i gränsen mellan ett naturområde och ett redan utvecklat hamn-, industri- och vindkraftsområde. Vindkraftverken bedöms vara förenligt med de geografiska riktlinjerna.
Strandskydd

Vindkraftverken VG 16 och VG 19 kommer att beröras av strandskyddet på och kring Knippelholmen. Strandskyddet har två syften; Att skydda skyddsvärda biotoper samt säkerställa
tillgängligheten för allmänheten. På Knippelholmarna finns det inga skyddsvärda biotoper.
Vindkraftverken kommer inte att vara inhägnade och kommer därmed inte att påverka allmänhetens fysiska möjlighet att besöka kobbarna eller Knippelhomen.
Under samrådsprocessens gång har anläggningen av vindkraftverk VG16 och VG19 justerats
från anläggandet av pir till kaj. Vidare har kajen, för VG19, valts att uppföras mot etableringskobben och ej mot själva Knippelholmen. Detta för att minimera ingreppen på befintliga
holmar.
Dispens från strandskyddet bör kunna motiveras av att samhällsnyttan från utbyggnaden av
förnyelsebar energi väger tyngre än en eventuell påverkan på allmänhetens nyttjande av
Knippelholmen. I ett längre tidsperspektiv då hamnen har expanderat, bedöms holmarna ur
säkerhetssynpunkt som mindre lämpliga för friluftsliv då de kommer att ligga kringskurna av
sjötrafik till och från hamnområdet.
Med dessa skäl som grund anses strandskyddet kunna upphävas. Prövning gentemot gällande
strandskydd görs inom ramen för ansökan om miljötillstånd.
Natura 2000

Syftet med Torsvikens Natura 2000-område är att långsiktigt bevara de i fågeldirektivet utpekade rödlistade arterna brushane, salskrake och sångsvan.
Jan Pettersson, JP Fågelvind har utfört en studie över de rastande och flygande sjöfåglarna i
Torsviken. För rapport se bilaga 2, 3 och 4.
I det fall områdets sjö- och vadarfåglar i fortsättningen kommer att flyga samma vägar som
idag, när de nya planerade verken är uppförda enligt planförslaget, utan att väja för vindkraftverken skulle antalet fåglar som riskerar att kollidera öka från knappt 1 till knappt 2 fåglar per
år. Denna typ av antagande ger dock en överskattning då de flesta fåglar bedöms väja.
Torsvikens vindkraftverk är intressanta studiemässigt ur rastnings- och födosöksperspektiv.
Däremot är inte bottenförhållanden (sett från vindkraftverken och bort) lika inom Torsviken,
vilket försvårar möjligheten att dra slutsatser. Intressant i detta sammanhang är Jan Petterssons redovisning av det huvudsakliga rastningsområdet i Torsviken för rastande sjöfåglar i
förhållande till radierna 300, 500 och 800 meter från vindkraftverken. Av studien MKB till
detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal/Risholmen inom stadsdelen Arendal/Syrhåla i Göteborg 113 framgår att det inte finns rastande sjöfåglar i någon större utsträckning nära verken.
Det går dock inte att fastställa huruvida detta beror på störningar från motorcyklarna (som
kördes vid flera tillfällen nära verken), vindkraftverken eller om det var en effekt av att det
inte finns någon mat på botten närmare verken. Det kan dock konstateras att störningsradien
i Torsviken varken är så långt bort som 500 meter eller 800 meter, utan det är först inom en
300 meters radie från verken som man kan utläsa effekter såsom att det finns färre fåglar som
rastar.
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Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje vindkraftverk skulle VG17 kunna medföra en störning i delar av det angränsande Natura 2000området. Värt att notera är dock att de befintliga verken VG12 och VG01 sannolikt medför
en större risk för störning än nämnda planerade verk. Trots detta har denna studie visat att
fåglar uppehåller sig närmare än 500 m från befintliga verk. Därmed kan antas att graden av
störning i Natura 2000-området (Södskärsbassängen) blir mindre än i området kring VG12
och VG01 (Stora bassängen). Då störningen i Stora bassängen inte bedöms som betydande
torde inte störningen i Natura 2000-området heller bli betydande.
Att två av de befintliga verken kommer att bytas ut mot nya större verk bedöms inte medföra
någon ökad påverkan på de flygande fåglarna då de allra flesta fåglarna redan idag flyger med
ett stort säkerhetsavstånd. Enligt internationell litteratur bedöms inte heller större verk
påverka fåglar mer än mindre verk.
Det finns inget i studien som tyder på att sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
någon rödlistad fågelart skulle störas eller påverkas mer av en utbyggnad av vindkraftparken
än vad som ovan belysts angående flygvägar och rastning.
Påverkan på rastande och flygande fåglar bedöms inte som betydande. Utökning av befintlig
vindkraftpark enligt planförslaget bedöms inte heller på ett betydande sätt försvåra för rastande individer av arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan rödlistad art att
fortleva i ett uthålligt bestånd. Utökningen bedöms inte försämra ovanstående arters bevarandestatus i området.
Säkerhet

Sannolikheterna att riskerna, brand, iskast samt att någon del av själva kraftverket skulle
lossna och falla ner eller kastas iväg, inträffar är så låg att den kan anses försumbar.
Förvaring (lagerhållning) av olja förekommer inte i vindkraftverken, däremot förekommer
fettsprutor och liknande för smörjning av lagerbanor och dylikt. Dessa förvaras dock på säkert
ställe uppe i maskinhuset.
Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt de riktlinjer som Luftfartsstyrelsen
förordar.
Inom området återfinns oljeledningar som transporterar olja från anländande tankfartyg upp
till raffinaderier i närheten. Samtliga nyetableringar är placerade på ett avstånd som är större
än verkets totalhöjd.
Terma AS, med stor erfarenhet av radar, anser att den planerade vindkraftparken kommer att
ha en obetydlig påverkan på radaranläggningarna vid Vinga och Galterö. Vissa av verken kan
dock ha en påverkan på radarn på Käringberget i form av sid lober. Vindkraftverkens placering relativt till radarn gör dock att denna påverkan sker utanför områden av intresse för VTS
aktiviteter. Vindkraftverk kan påverka fartygens radar, flera andra källor till påverkan bedöms
dock finnas och vara mer dominerande än vindkraftverken i en hamn av Göteborgs storlek.
Slutsatsen av rapporten är att vindkraftsparker till havs ger en viss påverkan på sjöfartsradar
och GPS. Dessa störningar påverkar dock inte sjötrafiken allvarligt och de medför framför allt
inte någon risk för felnavigering.
SSPA har på uppdrag av Göteborg Energi utfört en riskbedömning över de navigatoriska
riskerna för sjötrafik. För riskbedömning se bilaga 11. Studien fokuserar på vindkraftparkens
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driftfas. Den trafiksituation etc. som avses är den som råder idag. Tänkbara olyckstyper är att
fartyget /båten;
1) Hamnar för nära ett av vindkraftverken och träffas av dess rotorblad
2) Grundstöter med land och fortsätter upp och kolliderar med ett vindkraftverk. Fartyget/båten kan då träffas av dess rotorblad eller till och med välta verket och träffas av det
3) Kolliderar med brygga/utfyllnad
4) Kolliderar med brygga/utfyllnad och fortsätter upp och kolliderar med ett vindkraftverk.
Fartyget/båten kan då träffas av dess rotorblad eller till och med välta verket och träffas av
det.
Olycksscenarierna som beskrivs ovan bedöms vara aktuella för de fyra vindkraftverk som ska
stå nära vatten; VG08, VG14, VG16 och VG19. Fiskefartyg och fritidsbåtar bedöms huvudsakligen vara så små att endast olyckstyp 3 kan bli aktuell. Konsekvensen för fartyget/båten
vid en bryggkollission blir troligtvis inte mer omfattande än konsekvensen vid grundstötning.
Handelsfartyg är aktuella för alla fyra olyckstyperna. Trafikstråkens placering indikerar dock
att VG 14 och VG 19 inte har så utsatta lägen. VG 14 står långt från de större trafikstråken
och VG 19 står skyddad från dem bakom Knippelholmen.
En riskbedömning består av två delar: sannolikheten för att en olycka skall inträffa respektive
konsekvensen av den. Till att börja med kan man konstatera att inga nya navigatoriska hinder
införs eftersom vindkraftverken placeras på befintliga landområden. Sannolikheten för grundstötning på dessa landområden är densamma som idag. Sannolikheten för att ett fartyg vid
grundstötning skall kollidera med ett av verken är mindre än sannolikheten för själva grundstötningen. Avgörande är hur långt upp på land fartyget når vid en grundstötning. Sannolikheten i form av returperiod för kollision mellan fartyg och något av de två vindkraftverk (VG 08
och VG 16) av intresse för driftfasens riskbedömning har konservativt uppskattats till 260 år
förutsatt att fartyget når fram till vindkraftverket.
Miljökvalitetsnormer

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Miljömål

Planförslaget bedöms ha en direkt positiv påverkan på de nationella miljömålen Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, och Ingen övergödning då vindkraftsel
ersätter el på marginalen. Vindkraftverken medför därmed en besparing av utsläpp till luft av
koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider som ger upphov till ökad klimatpåverkan, försurning
och övergödning. Miljömålet God bebyggd miljö påverkas också direkt positivt då projektet
syftar till att öka andelen förnyelsebar energi.
Projektet kan innebära en negativ påverkan på miljömålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Ett rikt växt- och djurliv då projektet uppförs i anslutning till ett Natura 2000
område samt i övergång till skärgårdsmiljö. Efter utförda studier bedöms dock inte projektet
ha någon betydande negativ påverkan på ovanstående miljömål.
Störningar

Buller
Under driftfasen kommer riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A) vid bostäder och 55
db(A) vid industrilokaler att understigas vid respektive fastighetstyp i närområdet. Natura
2000-området får en beräknad ljudnivå på mellan 50 dB(A) närmast VG17 till 35dB(A).
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Flertalet verksamheter runt Torsviken avger buller. Bullerberäkningar är baserade på rådande
förhållande under år 2000 och visar bland annat att Aspholmen har en ljudexponering på 59
dB(A) och Skeppstadsholmen en ljudexponering på 35,9 dB(A). Beräkningar visar att planerad vindkraftpark kommer att ge ett ljudtillskott vid aktuella platser på 0,1 dB(A) respektive
0,6 dB(A).
Skuggor
Utförda beräkning visar att skuggtiderna för rörlig skugga uppfylls för samtliga bostäder i
närområdet. Några byggnader på fastigheten Göteborg Arendal 764:17 får ett förväntat värde
på över 8 timmars rörlig skuggtid per år.
Vindkraftverken kan utrustas med skuggdetektorer för att minska rörlig skuggkastning på
byggnader. Detta innebär att om det förefaller risk för skuggeffekter stoppas vindkraftverket,
vilket medför att riktvärdet kommer att understigas.
Landskapsbild

Vindkraftverken kommer att ha en påverkan på landskapsbilden under en begränsad period
på ca 25 år. Denna förändring kan inte undvikas eftersom vindkraftverk behöver stora öppna
vindrika ytor. Området är redan idag starkt präglat av storskalig hamnverksamhet, industri och
befintliga vindkraftverk. Denna industriella prägel kommer att ytterligare förstärkas av de nya
vindkraftverken. Dessa kommer också genom sin högre höjd att vara synliga på större avstånd
än de befintliga.
Upplevelsen av landskapet vid båtfärd längs hamninloppet påverkas av de nya vindkraftverken i sådan mån att den industriella prägeln förstärks, men också på så sätt att fjorden kan
upplevas som något mer avsmalnad.
En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader inklusive
vindkraftverk. Det är sedan en subjektiv bedömning av betraktaren som avgör om förändringen är positiv eller negativ. Med beaktande av de mycket positiva effekter en vindkraftpark har
för luftens och vattnets miljö och våra livsbetingelser i stort bör den totala upplevelsen vara
positiv.
Som bilaga till MKB:n finns visualiseringar som illustrerar denna påverkan. Påverkan på
landskapsbilden bedöms uppvägas av projektets positiva effekter för miljön.
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att ingen nyetablering av vindkraft kommer att ske. Den vindkraft
som kommer att vara i närområdet är då de 12 befintliga vindkraftverken.
Påverkan på kulturmiljön, naturmiljön och den marina miljön är den som de befintliga verken
medför idag.
Den befintliga parkens ljudnivåer understiger riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A)
vid bostäder och 55 db(A) vid industrilokaler.
I dag uppkommer rörlig skuggbildning från de befintliga vindkraftverken. Närbelägna
bostäder har en skuggtid för rörlig skugga på 0 till 4,55 timmar per år. Gällande riktvärde
understigs.
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Den ornitologiska utredningen visar att fåglarna vid Risholmen tydligt tycks uppfatta de
befintliga verken och väja för dem. Tolkning av resultat från flygzonsstudierna visar på att
mindre än en procent, ca 4 200 fåglar, av alla fåglar som passerar vid Risholmen, totalt ca
415000, flyger riktigt nära något av vindkraftverken. Beräkningar ger då en kollision på
0,4- 0,8 stycken fåglar/år. Det nordligaste befintliga vindkraftverket i Risholmsområdet står i
nästan direkt kontakt med Torsviken. De rastande fåglarna tycks inte direkt utnyttja området
300 meter runt verket men förekommer en hel del på 300- 500 meters radie och huvudparten
befinner sig mellan 500- 800 meters radie från verket. Då bottenvegetationens gräns går mitt
i vindkraftverkets influensområde går det inte att göra en strikt vetenskaplig undersökning
runt verket då födotillgången sannolikt styr fåglarnas förekomst. Rastare förekommer också i
Hjärtholmssundet trots att det är omringat av vindkraftverk.
Befintlig vindkraftpark bedöms inte på ett betydande sätt försvåra för rastande individer av
arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan rödlistad art att fortleva i ett
uthålligt bestånd. Parken bedöms inte heller försämra ovanstående arters bevarandestatus i
området.

Genomförandetid

Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

Kenneth Fondén		
Planchef			

Kajsa Räntfors			
Planarkitekt			

Marie Arkebäck
Planarkitekt
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Detaljplan för VINDKRAFTSPARK VID ARENDAL/RISHOLMEN inom
stadsdelarna Arendal och Syrhåla i Göteborg

SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE
Byggnadsnämnden beslöt den 8 januari 2008 att genomföra samråd om rubricerad
detaljplaneförslag. Detta har under tiden 26 mars – 22 april 2008 varit remitterat till
berörda nämnder och styrelser, statliga verk och myndigheter samt övriga som bedöms
ha intresse av förslaget.
Planförslaget har under samma period varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret, Torslanda bibliotek och Kulturhuset Vingen i Torslanda. Information om
samrådet har lämnats i pressen. Öppet hus har hållits den 31 mars 2008 vid vilket
representanter från stadsbyggnadskontoret och Göteborg Energi AB med konsult
närvarat.
SAMMANFATTNING
Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker förslaget. De remissinstanser som haft
åsikter angående placeringsförslagen har förespråkat placeringsförslag 2. Detaljplanen
har anpassats så att den möjliggör ett genomförande av placeringsförslag 2, vilket
innebär att VG 13 utgår, VG 14 får en placering på land och VG 19 placeras på ett skär
väster om Knippelholmen.
Föreningen Torslandavikens naturreservat, Göteborgs Ornitologiska förening och
Naturskyddsföreningen i Göteborgs Stad anser inte att vindkraftsprojektet skall
genomföras.
Synpunkter angående brister i miljökonsekvensbeskrivningen har framförts, denna har
därför kompletterats med utförligare beskrivning angående påverkan på riksintresset
Nya Älvsborg, geotekniska förhållande och grundläggning samt riskanalys bland annat
avseende sjösäkerhet. Inkomna synpunkter som berör miljöfrågor bemöts utförligare i
redogörelsen för miljökonsekvensbeskrivningen.
Kopior på inkomna skrivelser har tillställts fastighetskontoret samt övriga berörda.
I det följande redovisas det huvudsakliga innehållet i inkomna skrivelser samt kontorets
bemötande.
Samtliga skrivelser finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret, distrikt Norr.
EBdatum: 2009-03-30
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REVIDERINGAR EFTER SAMRÅD
Detaljplanen har reviderats så att VG 13 utgår, VG 14 får en placering på land och VG
19 placerats på ett skär väster om Knippelholmen. Plankartans delområden har
anpassats till ovanstående samt så att de omfattar verkens rotor med marginal.
X-områdena har tagits bort. Säkerställning av befintliga gång- och cykelvägar regleras i
avtal mellan byggherre och fastighetsägare.
Följande tillägg/ändring i planbestämmelser har gjorts:
 Byggnad och anläggning ska anpassas efter aktuell säkerhetsnivå avseende
framtida höjning av vattennivå.
 Fundament till nedmonterade verk ska tas bort till ursprunglig markyta och
marken ska därefter i möjligaste mån återställas.
 Lägsta tillåtna navhöjd är 75 meter och största tillåtna rotordiameter är 100
meter.
 Reklam får inte förekomma på vindkraftverken med tillhörande komplementbyggnader förutom tillverkarens och ägarens logotype på verkens maskinhus.
 Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
 Gällande planbestämmelse i delområde VG18 har inarbetats på plankartan.
Skälen för strandskyddsdispens redovisas utförligare i planhandlingen.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med utförligare beskrivning angående
påverkan på riksintresset Nya Älvsborg, geotekniska förhållande och grundläggning
samt riskanalys bland annat avseende sjösäkerhet.

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG MM
Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget och godkänner genomförandebeskrivningen.
Nämnden konstaterar att vindkraftsparken ligger i linje med de energipolitiska målen
riksdagen satt upp för ett ekologiskt hållbart samhälle. Vindkraft uppfyller de krav som
ställs på energikällor i vårt framtida energisystem, den är varaktig, inhemsk och fri från
utsläpp.

Göteborg Energi Fjärrvärme har inga synpunkter på förslaget.

Göteborg Energi Nät AB hänvisar till tidigare lämnat svar. En utbyggnad av
vindkraften kräver en förstärkning av elnätet, detta innebär förutom kablifiering även
en ombyggnad av befintlig station vid Oljevägen/ Nordatlanten. Ombyggnationen
innebär att nuvarande elstation ersätts med en ny där placeringen av densamma bör
vara i närområdet till befintlig station. Förutom vindkraftparkens etablering kommer
den nya elstationen även att ta upp närområdets övriga expansion.
Kommentar:
Synpunkterna hanteras inte inom ramen för aktuell detaljplan. Berörda aktörer har
informerats om dem, samt krav gällande ledningsavtal har införts i genomförandebeskrivningen.
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Göteborgs Hamn AB konstaterar att tidigare framförda synpunkter inarbetats i
planförslaget varför detta tillstyrks med följande förtydliganden; VG 13 tillstyrks under
förutsättning att övriga parter som står bakom upprättad markanvändningsplan
tillstyrker verket. Upplåtelse av mark regleras i avtal med respektive fastighetsägare
dock med den förutsättningen att planområdet på sikt skall kunna användas för
hamnverksamhet.
Kommentar:
Planen har som ett resultat av utförd fågelutredning reviderats på sådant sätt att VG 13
strukits. Övriga frågor hanteras inom ramen för genomförandet av planen.

Idrotts- och föreningsnämnden meddelar att de inte har synpunkter på förslaget.

Miljönämnden avstyrker etablering av verk VG13 och en placering i vatten av VG14, i
enlighet med placeringsförslag 1. Miljönämnden tillstyrker i övrigt fortsatt arbete under
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.
Miljöförvaltningens synpunkter innebär att placeringen av verk VG17 ifrågasätts,
omlokalisering av det befintliga verket VG12 borde övervägas, MKBn ska innehålla
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av
planen medför. I aktuell plan är det intressant att följa upp hur fågelvärdena påverkas
för att i framtiden vidta eventuella åtgärder och att kartlägga erfarenheter för denna
typ av verksamhet.
Miljöförvaltningen är generellt positiv till en utbyggnad av förnyelsebar energi som
exempelvis vindkraft. Om den sker med hänsyn till de natur- och miljövärden som finns
på platsen. Den radarstudie av fåglarnas rörelser i området som stadsbyggnadskontoret
låtit genomföra är ett bra underlag för denna bedömning.
Miljöförvaltningen efterlyser ett resonemang kring alternativa lokaliseringar utöver de
tre som diskuteras inom kommunen. För att uppnå projektets huvudsyfte behöver inte
vindkraftverken stå i Göteborgs kommun. Det aktuella området är visserligen redan
hårt exploaterat, men det finns trots allt en risk att varje ytterligare exploatering
försämrar områdets värde för fåglarna. Detta resonemang borde lyftas in i planärendet
och inte begränsas till tillståndsärendet.
Utöver de miljökonsekvenser som redan har beskrivits måste det även utredas hur
bergrummen med oljeförvaring påverkas av etablering samt drift av vindkraftverk.
Miljöförvaltningen förordar placeringsförslag 2.
Kommentar:
Detaljplanen möjliggör ett genomförande av placeringsförslag 2 vilket innebär att VG
13 utgår, VG 14 får en placering på land och VG 19 den norra placeringen på ett skär
väster om Knippelholmen. Övriga verk kvarstår i presenterade lägen. Inför antagandet
av planen, om den medför betydande påverkan, kommer MKBn att innehålla
uppföljning och övervakning. Att uppföljning av de skyddade fågelarterna och verkens
ljudpåverkan ska ske är redan nu infört i MKBn. Alternativa lokaliseringar ska vara
rimliga, därför är inte lokaliseringar utanför kommungränsen möjliga. Av de alternativ
som finns inom kommunen är aktuell plats mest lämplig utifrån projektets syfte samt
storlek. Etablering av verk kan ske utan påverkan på bergrummen.
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Park- och naturnämnden tillstyrker förslaget samt översänder förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Kommentar:
Tjänsteutlåtandet kommenteras inte då nämnden haft annan mening än förvaltningen.
Förvaltningens synpunkter har tagits under övervägande.

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot förslaget.

Stadsdelsnämnden Torslanda förordar placeringsalternativ 2 enligt miljökonsekvensbeskrivningen, dvs att VG 13 slopas, VG 14 placeras på land och VG 19 i det
nordvästra läget. Nämnden anser att MKBn rörande områdets karaktär borde redovisas
på ett mer objektivt sett bland annat avseende rekreationsvärden och närheten till
Natura 2000-området. Förvaltningens tjänsteutlåtande samt protokollets bilaga 1
översänds som eget yttrande.
Av bilaga 1 framgår att VG 16 respektive VG 19 bör utgå ur planen då de bedöms ligga
inom störningsavstånd för flyktvägar. Säkerheten bör utredas med hänvisning till
inträffade olyckor. Strandskyddet bör respekteras.
Tjänsteutlåtandet är i överensstämmelse med beslutet att VG 13 slopas och att VG 14
ges en placering på land.
Kommentar:
Med stöd av bland annat befintlig fågelutredning möjliggör detaljplanen ett
genomförande av placeringsförslag 2. Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats
med utförligare beskrivning angående områdets karaktär, liksom projektets eventuella
risker bland annat avseende sjösäkerhet.
På Knippelholmarna finns det inga skyddsvärda biotoper. Vindkraftverken kommer inte
att vara inhägnade och kommer därmed inte att påverka allmänhetens fysiska möjlighet
att besöka kobbarna eller Knippelhomen. Kontoret bedömer därför att etablering av
vindkraftverken inte kommer att påverka den biologiska mångfalden. Planerad
hamnutveckling kommer även att innebära att Knippelholmarna omgärdas av tunga
sjötransporter vilket gör dem olämpliga för allmän rekreation. Prövningen av
miljötillståndet kommer att omfatta prövning av intrång på strandskyddat område.

Trafiknämnden ställer sig positiva till förslaget. Väg för allmän gång- och cykeltrafik
mellan X1 och X2 hålls öppen till en minsta bredd av 2,5 meter, helst 3 meter.
Kommentar:
Detaljplanen har ändrats så att x-områdena tagits bort. Säkerställning av befintliga gångoch cykelvägar regleras i avtal mellan byggherre och fastighetsägare.
STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG
Banverket hänvisar till tidigare yttrande över program och har inget ytterligare att
tillägga. Detaljplanen måste beakta behovet av framtida järnvägsutbyggnader knutna
till hamnens expansion av terminalbyggnader. Verket önskar ta del av det fortsatta
planarbetet.
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Kommentar:
Planen är utformad så att framtida järnvägsutbyggnad inte förhindras, Göteborgs Hamn
AB har tillstyrkt förslaget. Banverket kommer att hållas informerat om planarbetet.

Fiskeriverket avstår från att yttra sig.

Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad bedömer att planen bör omfatta större
mark/vattenområde runt de olika verken. I övrigt framförs synpunkter av redaktionell
art.
Kommentar:
Plankartans delområden omfattar verkens rotor samt en viss justering avseende verkens
placering. Anledningen till val av planavgränsning beror på den osäkerhet som råder när
det gäller den framtida användningen av de angränsande mark- och vattenområdena.

Länsstyrelsen ser positivt på kapacitetsförstärkning av en befintlig vindkraftsetablering
i en utpräglad industriell miljö med visuell tålighet för vindkraft. Dock måste
anläggningen utformas på ett sätt som är förenligt med berörda riksintressen och inte
äventyrar människors hälsa och säkerhet. Kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen krävs inför en slutgiltig lämplighetsprövning med avseende på
uppförande av VG 16,17 och 19 samt omplacering av VG 13. Om begärda
kompletteringar av MKB undanröjer den tveksamhet som nu föreligger kan
länsstyrelsen komma att göra en annan bedömning.
Med avseende på riksintresse hamn och farled är etableringen av vindkraftverk i
området möjlig och förenlig med riksintresset endast så länge området ej behövs för
hamnens expansion och så länge sjösäkerheten kan tillgodoses. Hänsyn måste också tas
till hamnbanans framtida sträckning och behov av terminalytor, Luftfartsverkets och
Försvarsmaktens utformningskrav, robusthetsfrågor och krav på tillfredsställande
totalstabilitet.
Länsstyrelsen anser konflikt föreligga mellan vindkraftverken och rådande strandskydd
på och i anslutning till Knippelholmen. Föreslagna pirar och plansprängning här är ej
acceptabelt med hänsyn till strandskyddets syfte. Tveksamhet kvarstår också med
hänsyn till påverkan på riksintresset för kulturmiljön. Visar det sig att en etablering här
är möjlig med hänsyn till kulturmiljöns värde måste det göras möjligt att anlägga
vindkraftverken med båt. Vidare måste de särskilda skälen för strandskyddsdispens
redovisas tydligt i planhandlingarna.
I enlighet med remissversionen av precisering av riksintresse Göteborgs hamn görs
dock ej längre anspråk på att Arendalsområdet skall ha status av riksintresse för
industriell produktion.
Länsstyrelsen delar uppfattningen att förslaget kan anses vara en del av
tätortsutvecklingen.
Nya elstationer bör få en säker placering med hänsyn till extremt väder och förhöjd
havsnivå.
Kommentar:
I det fortsatta arbetet utgår VG 13
Framtagandet av planen har skett i samarbete med Göteborgs Hamn AB som förutom
VG13 godkänt verkens placeringar utan kommentar. Verkens placering har även tagit
hänsyn till hamnbanans framtida sträckning.
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Sjösäkerheten, Luftfartsverkets och Försvarsmaktens utformningskrav samt
totalstabilitet behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Skälen för strandskyddsdispens redovisas i planhandlingen. Under samrådsprocessens
gång har anläggningen av vindkraftverk VG16 och VG19 justerats från anläggandet av
pir till kaj. Vidare har kajen, för VG19, valts att uppföras mot etableringskobben och
inte mot själva Knippelholmen. Detta för att minimera ingreppen på befintliga holmar.
En kompletterande analys av påverkan på riksintresset Nya Älvsborg har tagits fram och
redovisas i sin helhet i miljökonsekvensbeskrivning.
Att nya elstationer får en säker placering med hänsyn till extremt väder och förhöjd
havsnivå prövas i bygglovsprövningen. I planbestämmelsen anges att byggnad och
anläggning ska anpassas efter aktuell säkerhetsnivå avseende framtida höjning av
vattennivå.

Försvarsmakten, Högkvarteret har inget att erinra mot förslaget.

SAKÄGARE
Inga sakägare har inkommit med yttrande.

ÖVRIGA

Föreningen Torslandavikens naturreservat och Göteborgs Ornitologiska förenings
gemensamma yttrande Anser att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har stora
brister varför den inte kan ligga till grund för detaljplan. Trots bristerna anses det
klargjort att planens genomförande, i lagens mening, ger betydande störning på Natura
2000-området Torsviken. Detta intresse utgör riksintresse och står i konflikt med
vindkraftsintresset som inte är ett riksintresse vilket innebär att det senare intresset ej
kan ges företräde. I övrigt utvecklas kritiken mot MKB.
Kommentar:
Kontoret delar inte föreningarnas uppfattning. Utredningar visar att planens
genomförande inte kommer att medföra betydande påverkan på de skyddsvärda
fågelarternas fortlevnad i uthålligt bestånd.

Naturskyddsföreningen i Göteborgs Stad anser att vindkraftsprojektet inte skall
genomföras då det kan antas finnas miljömässigt bättre sätt att förse Volvo
lastbilsfabrik med koldioxidfri el. Verk VG 18 kan eventuellt accepteras.
Kommentar:
Planens syfte är att komplettera befintlig park och att möjliggöra byggande av nya
vindkraftverk och därigenom bidra till utvecklandet av ett långsiktigt hållbart
elproduktionssystem.

Enerex AB c/o per Stjerneman begär, för att kunna bedöma de nya verkens påverkan
på eget befintligt verk, uppgifter om navhöjd, exakta placeringar av verken, typ och
roterdiameter samt väderstrecksriktning. Härutöver ställs fråga som ej är relaterad till
planförslaget.
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Kommentarer: I det kommande arbetet när verkens egenskaper är fastställda kommer
denna information att delges ovanstående.

Hantverks- och industrihus i Göteborgs Stad har inga synpunkter på förslaget.

Arken Hotel kräver att ljudnivåerna inomhus samt utomhus vid anläggningen klargörs.
Kommentar:
Enligt ljudberäkning för vindkraftparken kommer Arken Hotel att ha en ljudnivå
utomhus på 39 dB(A). Riktvärdet för extremt industribuller är 40 dB(A) vid bostäder,
vilket i detta fall understigs.

Kenneth Fondén
Planchef

Kajsa Räntfors
Planarkitekt
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