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1

Inledning och bakgrund

1.1

Inledning

7

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp
om året. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. Göteborgs
Hamn har goda naturliga förutsättningar att utvecklas ytterligare som godsnav
tack vare det strategiska läget som länk mellan Atlanten/Nordsjön och Östersjön. Målet är att fortsätta utveckla infrastrukturen i och utanför hamnen för att
generera ännu större kapacitet och bättre tillgänglighet. Nya miljökrav under
2015 genom SECA-reglerna har inneburit krav på att sjöfartens svavelutsläpp
måste minskas avsevärt. Parallellt med detta pågår en utveckling där svensk
industri vill ställa om från olja och kol till mer miljövänliga alternativ. Även den
landbaserade transportsektorn står i begrepp att ställa om till mer miljövänliga
alternativ. I samtliga fall efterfrågas naturgas.
LNG är en engelsk förkortning av Liquified Natural Gas, d.v.s. flytande naturgas.
Naturgas, precis som biogas, består huvudsakligen av metan. Metan (CH4) är
naturens enklaste kolväte och är idealiskt att använda i många processer. Metangas är en helt ren gas utan svavelinnehåll och den bildar inga partiklar vid
förbränning. Metan är en färglös och helt luktfri gas. Biogas och naturgas är
kompatibla vid såväl lagring och transport som vid användning. Detta är en fördel då man successivt kan ersätta naturgas med biogas.
När naturgas (metangas), vid normalt atmosfärstryck, kyls ned till -162°C kondenserar gasen till vätska (LNG), och blir då lätt att transportera och lagra i isolerade tankar. Genom nedkylning och kondensering till vätska blir volymen cirka
600 gånger mindre än motsvarande gasvolym vid atmosfärstryck.
LNG har flera användningsområden. Ett viktigt område är som bränsle eller råvara till industriprocesser. Ett annat är som drivmedel för transporter av olika
slag. LNG bedöms komma att ersätta stora delar av drivmedlet för fartyg i
SECA-området som omfattar bl.a. Nordsjön och Östersjön.
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1.2

Bakgrund

Swedegas AB (Swedegas) erhöll 2014-05-23 tillstånd enligt miljöbalken
(1998:808) till verksamhet med hantering av flytande naturgas i Göteborgs
hamn. Projektet benämns GO4LNG. Huvudsyftet med LNG-terminalen är att erbjuda sjöfartsnäringen ett renare bränsle bland annat med anledningen av att
lagstiftningen gällande svavel i fartygsbränsle skärptes 2015. Dessutom åsyftas
att minska klimatpåverkan från bland annat industrier i Göteborgsregionen genom att ersätta andra fossila bränslen.
För möjliggöra en säkrare och effektivare distribution av gas till kunder på landsidan planerar Swedegas att ansluta LNG-terminalen till stamnätet för gas. Anslutning av LNG-terminalen till stamnätet är en koncessionspliktig verksamhet.
Under det första halvåret 2016 lämnade Swedegas därför in en koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen avseende LNG-terminalen och anslutningsledningen till stamnätet.
Swedegas planerar som ett första steg i projektet GO4LNG att genomföra projektet "Pipe to Jetty" avseende bunkring (tankning) av fartyg vid kaj från lastbil
eller container via rörledning. En ändringsanmälan avseende bunkring vid kaj
519 gavs in under november 2016 och positivt beslut erhölls i februari 2017.
Befintligt tillstånd tillsammans med godkänd ändringsanmälan från 2017 avsåg
endast bunkring vid kaj 519, men kundunderlaget bedöms finnas för att även
kunna bunkra fartyg vid kaj 520 och 521. Markstabiliteten anses dock vara otillräcklig för att bunkra fartygen via lastbil direkt på kaj och därav finns ett behov
av en ny avlastningsstation för lastbilar i anslutning till planerat terminalområde.
Från avlastningsstationen kommer rörledningar gå ut till kajerna så att fartyg
kan bunkras med slangar, vilket till skillnad från lastbilar inte äventyrar markstabiliteten. För att kunna genomföra bunkring av fartyg även vid kaj 520 och
521 behöver Swedegas ansöka om ändring av befintligt tillstånd.
Detta samrådsunderlag avser bunkring av fartyg vid kaj 519, 520 och 521 i olika
faser. I en första fas från lastbil eller container och i nästa fas från ett permanent lager.

1.3

Lokalisering

LNG-terminalen planeras anläggas i Skarvikshamnen, som är en del av Energihamnen, på ett område som kallas för Skarvik 4, se Figur 1. Området ligger
strax öster om Skandiahamnen. Området är cirka 23 500 m² och har tidigare
använts för lagring av energiprodukter. Göteborgs Hamn AB (GHAB) är idag
markägare till området. Omgivande mark samt kajplatser ägs av GHAB. Den
befintliga piren har ett antal kajer (519, 520 och 521) med rörledningar och rörgator som förbinder kajerna med hamnen. St1 och Preem äger och driver de
befintliga rörledningarna och rörgatan vid kaj 519, 520 och 521 från vilka de
lastar ut oljeprodukter.
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Figur 1. Översiktsbild med den planerade lokaliseringen av LNG-terminalen och piren.

1.4

Sökanden

Swedegas AB (”Swedegas”) är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta
energisystem. Swedegas äger och driver gasnätet i sydvästra Sverige, d.v.s. det
svenska stamnätet för gas som etablerades på 1980-talet och som sträcker sig
från Dragör i söder till Stenungsund i norr. Varje år transporterar Swedegas
energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas.
Gasen används även av 34 000 hushåll samt inom transportsektorn som fordonsgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för både biogas och
LNG. Swedegas har sitt huvudkontor i Göteborg. Bolaget har av Energimarknadsinspektionen blivit certifierad som TSO, Transmission System Operator, på
den svenska gasmarknaden. Detta innebär att Swedegas är certifierad stamnätsoperatör som bedriver överföringsverksamhet och ansvarar för drift och underhåll och vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom ett visst område
för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gastransporter. Swedegas har vidare av regeringen utsetts till balansansvarig för
tillförsel och förbrukning i gasnätet.

1.5

Ansvarsfördelning

Under Fas 1 (bunkring av fartyg vid kaj från lastbil/container via rörledning)
kommer utrustningen placeras på Rödjan 727:21, som ägs av Göteborgs Hamn
AB.
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Under Fas 2 och 3 kommer det planerade lagret/terminalen att anläggas inom
ett område som benämns Skarvik 4, i Göteborgs Hamn. Fastigheten som omfattas är Göteborg Rödjan 727:21.
Planerade anläggningar ligger inom befintligt hamnområde i Skarvikshamnen,
som utgör en del av Energihamnen. Göteborgs Hamn har ett gällande tillstånd
för hamnverksamheten i Energihamnen, som erhölls 2011-02-11. Göteborgs
Hamn ansökte hösten 2013 om ändring av tillstånd för hamnverksamheten i
Energihamnen och erhöll 2014-06-27 tillstånd till ändring för hamnverksamhet
avseende hantering av flytande naturgas (LNG) i Skarvikshamnen. Med anledning av den nu aktuella ändringen kommer Göteborgs Hamn också att ansöka
om ändringstillstånd för LNG-hantering på kaj 520 och 521 samt genomföra
samråd. Dessa kajer ingick inte i tidigare ändringstillstånd.
Under Fas 1 ansvarar Swedegas för mottagning av LNG i container/lastbil (dvs
då container/lastbil kopplas på mottagningssystemet), bunkring av LNG till fartyg samt för LNG-ledningar till och från kaj och den lossnings- och lastningsutrustning som kommer att finnas på kajerna.
Under Fas 2 och 3 ansvarar Swedegas för driften av terminalen, mottagning av
LNG från fartyg och utlastning av LNG till fartyg, tankbilar och järnväg. Swedegas är också ansvariga för LNG-ledningar till och från kaj samt den lossningsoch lastningsutrustning som kommer att finnas på kajerna. I samband med
lossning från eller lastning till fartygen övergår ansvaret från Göteborgs Hamn
till Swedegas då det säkerställts att anslutning skett på säkert sätt och pumparna på fartyget/lagringstanken kan starta. I samband med anläggandet av LNGterminalen kommer även en anslutande gasledning till det stamnätet för gas att
anläggas.
Göteborgs Hamn ansvarar för hamnverksamheten, dvs att tillhandahålla kajer
för lossning och lastning av fartyg, fartygsförläggning, säkerhet kopplat till hamnens ansvar som ISPS-hamn och miljötillsyn vid kajerna. Hamnen ansvarar
också för landinfrastruktur såsom vägar, portar och järnvägar inom Skarvikshamnen men dock inte inom terminalområdet. Energihamnens driftföreskrifter
har under 2015 anpassats för att också omfatta LNG-hantering.
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Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning

Rödjan 727:21 Göteborgs kommun

Fastighetsadress

Brännoljegatan 30-32, 34 Cisterngatan 31-33

Fastighetsägare

Göteborgs Hamn AB

Verksamhetsutövare:

Swedegas AB
Organisationsnummer 556181-1034

Adress:

Swedegas AB, Kilsgatan 4
411 04 GÖTEBORG

Berörd kommun

Göteborg

Berört län

Västra Götalands län

Kontaktperson:

Lars Persson
Lars.persson@swedegas.se
0702-07 59 41

Juridiskt ombud:

Foyen Advokatfirma
Pia Pehrson, Advokat
pia.pehrson@foyen.se
Ludvig Gustafson, bitr. jurist
ludvig.gustafson@foyen.se
Björn Eriksson, bitr. jurist
bjorn.eriksson@foyen.se
031-743 20 60
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3

Tillstånd och samråd

3.1

Tillstånd

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för LNG-terminalen erhölls 2014-05-23 och
har vunnit laga kraft. Tillståndet omfattar en maximal lagringsvolym om 33 000
m³. Ändringsanmälan för bunkring vid kaj 519 godkändes 2017-02-01.
Det nu aktuella ändringstillståndet är tänkt att omfatta LNG-bunkring av fartyg
vid kaj 519, 520 och 521. Bunkring av fartyg i GO4LNG inkluderar flera faser i
takt med att lagringskapaciteten enligt gällande miljötillstånd byggs ut:

›

Bunkring från lastbil/container, inget permanent lager:

›
›

Första fasen och gäller hantering av <50 ton LNG (ca 110 m³)

Bunkring från LNG-terminal, permanent lager:

›

Andra fasen inkluderar trycksatt tank med lagringsvolym på 50-200
ton (ca 110-450 m³)

›

Tredje fasen innefattar en atmosfärisk tank och/eller trycksatta tankar
med volym på 200-14 850 ton (ca 450-33 000 m³)

En koncessionsansökan enligt naturgaslagen avseende LNG-terminalen och anslutningsledning till stamnätet lämnades in under det första halvåret 2016 och
är under prövning hos Energimarknadsinspektionen. Koncessionsansökan avses
kompletteras för att även omfatta bunkring vid kaj 519, 520 och 521.
Terminalen omfattas av den högre kravnivån enligt SEVESO-lagstiftningen: lag
(1999:381) och förordning (2015:326) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. I samband med tillståndsprövningen enligt 9 kap. miljöbalken upprättades en säkerhetsrapport som bifogades
tillståndsansökan för terminalen. Säkerhetsrapporten och underliggande riskutredning kommer att uppdateras med hänsyn till nu planerade förändringar.
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3.2
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Samråd

I enlighet med 6 kap. 4 § miljöbalken skall den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd eller tillåtlighet enligt miljöbalken, samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och särskilt berörda enskilda. I vissa fall ska samråd även hållas med övriga intressenter som kan antas bli berörda av planerad verksamhet. Samrådet syftar till att på ett tidigt
skede i tillståndsprocessen inhämta uppgifter och synpunkter för planerad verksamhet som kommer att ligga till grund för framtida ansökningshandlingar och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Inom ramen för tidigare tillståndsprövningar har ett antal samråd genomförts i
ett flertal omgångar med myndigheter, organisationer, särskilt berörda samt
övriga intressenter som kan komma att beröras av planerad verksamhet. Flera
samråd har genomförts i samband med tidigare tillståndsprövning enligt miljöbalken och inför inlämnande av koncessionsansökan och har redovisats i dessa
ansökningshandlingar.
Detta samrådsunderlag avser samråd rörande såväl ansökan om ändring av gällande tillstånd enligt miljöbalken som komplettering av koncessionsansökan enligt naturgaslagen.

3.3

Alternativredovisning

Alternativa lokaliseringar/utformningar för terminalen och sträckningar för den
anslutande gasledningen har studerats och redovisats i föregående tillståndsansökningar. Bland det som redan prövats ingår bl.a. utformningen av lagringstankar.
Alternativ utformning av tekniska lösningar som berör ändringarna såsom exempelvis lastarmar och slangar, samt alternativ placering av utlastningsplatsen
och val av kajer kommer att beskrivas närmare i MKB. Även nollalternativ kommer att redovisa i MKB.

3.4

Kommunala planer

I översiktsplanen för Göteborg som antogs 2009 har en områdesvis indelning
gjorts. I denna hamnar planerat område för LNG-terminal, utlastningsplats samt
gasledningar (Skarvik 4) i en del som pekas ut att ha inriktningen mot storindustri, hamn och logistik. I området ska verksamheter med stort behov av transporter prioriteras, god framkomlighet i och till området ska värnas och inga nya
bostäder ska byggas (Stadsbyggnadskontoret Göteborg, 2009). Skarvikshamnen
och Skandiahamnen är områden där det bedöms finnas risk för översvämning
och höga vattenstånd. Nya byggnader och anläggningar kommer därför att anläggas med en golvhöjd på minst 2,8 m över normalvattenstånd, vilket är i enlighet med kommunens riktlinjer för området (Göteborgs Stadsbyggnadskontor,
2009).
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Göteborg Stad antog 2006 en fördjupad översiktsplan för ytterhamnarna i Göteborg. Enligt den fördjupade översiktsplanen är området utpekat som område för
hamnverksamhet. Området anges även som område där riskfylld verksamhet får
lokaliseras.

3.4.1 Detaljplan LNG-terminal
För området där LNG-terminalen planeras finns en detaljplan, "Detaljplan för
verksamheter vid Cisterngatan inom stadsdelen Rödjan i Göteborg", som fastställdes den 20 mars 2014. Detaljplanen vann laga kraft 2014-04-10. Planen
syftar till att byggnader och anläggningar för mottagning, lagring och distribution av energigasprodukter ska kunna uppföras. I första hand avses hanteringen
av LNG. Planen omfattar också befintlig pir och kajer där ledningar för både gasoch petroleumprodukter finns för lastning och lossning via fartyg. Kaj 520 och
521 befinner sig utanför detaljplanelagt område.
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4

Verksamhetsbeskrivning

4.1

Bunkring från lastbil/container – Fas 1
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4.1.1 Anläggning och placering
Bunkring från lastbil och container inkluderar en mottagningsstation, där lastbilar och containrar är uppställda då de bunkrar fartygen, en kontrollrumscontainer samt en LNG-rörledning som förgrenar sig till kaj 519, 520 och 521, se Figur
2. Befintliga kajer 519, 520 och 521 i Skarvikshamnen kommer att användas vid
bunkring av LNG.
LNG-lastbilarna kommer att vara utrustade med en intern pump för att pumpa
LNG till rörledningen och containrarna kommer att anslutas till mottagningsstationens pump.
Mottagningsstationen består av en pump, och möjlighet till montering av ytterligare en pump, vid ett förgreningsrör (manifold). Initialt då en pump är installerad lossas en container från den ena stationen samtidigt som man förbereder en
container på den andra lossningsstationen. Då två pumpar är installerade kan
parallell tömning av containers ske. Mottagningsstationen ska kunna ha båda
pumparna i drift parallellt och lasta ut från båda lossningsplatserna samtidigt.
Lastbilarna antas ha interna tryckuppbyggnadsenheter (Pressure Build-up Units)
för recirkulation av gasformig LNG till lastbilstanken för att reglera trycket. Containrarna kommer använda anläggningens tryckuppbyggnadsenheter på plats.
Årlig omsättning kommer maximalt bli 52 000 m³ (23 400 ton) och lägst bli 11
000 m³ (4 950 ton).
LNG-mängderna i lastbilen kommer att mätas med hjälp av en massflödesmätare.
I Figur 2 visas en mottagningsstation, tillfälliga uppställningsplatser, kontrollrumcontainer samt LNG-rörledning i rött vilket kommer att anläggas i Fas 1.
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Mottagningsstationen i första fasen tar upp en yta av cirka 15 meter x 150 meter.
I de fall då flera LNG-lastbilar anländer samtidigt kommer det finnas tillfälliga
uppställningsplatser i anslutning till mottagningsstationen. Ett område strax väster om området för den framtida GO4LNG-terminalen och nära en av de befintliga vägarna, har föreslagits av Göteborgs hamn för detta ändamål, se Figur 2.
Hela layouten finns i Bilaga 2.

Figur 2. Översikt av Fas 1 i rött.

4.1.2 Bunkring vid kaj
LNG kommer i första fasen att bunkras till fartygen från LNG-lastbilar och/eller
containrar via en kryogen rörledning från två lossningsplatser vid en mottagningsstation.
LNG kommer pumpas genom flexibla slangar till ett förgreningsrör och därefter
genom ett kryogent rör som delas upp till kaj 519, 520 och 521. Den kryogena
rörledningen kommer att vara vakuumisolerad.
Före bunkring är det nödvändigt att inertera och spola slangar, kopplingar och
rörledningar närmast slangarna med kväve. Efter att rörledningarna har inerte-
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rats och spolats kyls de långsamt ner av kall LNG-gas och/eller LNG. Under kylproceduren förångas LNG vilket genererar Boil-off gas som hanteras ombord på
fartyget.
Kajerna (519, 520 och 521) kommer att vara utrustade med en flexibel bunkerslang som kommer att lyftas på plats med hjälp av en kran på de fartyg som
bunkrar LNG. Bunkerslangen som används för att bunkra LNG fästs i fartygets
förgreningsrör.
För att optimera logistikkedjan krävs det att fartygen som bunkrar LNG lossar
och lastar produkter eller kemikalier medan bunkringen pågår, så kallad SIMOPS
(simultaneous operations) Detta medför att det är en tidsbegränsning för bunkringsproceduren. Tiden som är tillgänglig för bunkring är normalt 12 timmar
(baserat på fartygets totala förtöjningstid vid bryggan).
Efter avslutad bunkring måste slangar och kopplingar rengöras och inerteras. Ett
knock-out kärl kommer att installeras för att producera naturgas under tryck för
att trycka ut kvarstående vätska och på så sätt tömma rörledningen. LNGrörledningen kommer vara gasfylld mellan bunkringsprocedurerna. Slangen och
utrustningen på lossningsplatsen kommer att inerteras med kväve.

4.1.3 Transporter
Lastbilar kommer in i Skarvikshamnen via en central grind. Det är enkelt att nå
terminalområdet via befintliga vägar och inga ytterligare åtgärder planeras. I
den planerade anläggningen kommer max 25 stycken avlastningar per vecka att
ske.
Det kommer att ske ca 200 bunkringar per år och i genomsnitt cirka fyra i veckan men det kan variera. I Figur 3 visas transportvägen för en container inom
Göteborgs hamn efter ankomst från fartyg. Hela bilden finns i Bilaga 3.
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Figur 3. Transportväg för container till mottagningsstation.

4.2

Bunkring från permanent lager – Fas 2 och 3

4.2.1 Anläggning och placering
På grund av att andelen fartyg som drivs av LNG bedöms öka kommer ett permanent LNG-lager i enlighet med gällande tillstånd att anläggas och fartygen
kommer att bunkras från stationär tank. I fas två kommer en trycksatt tank på
maximalt 200 ton att anläggas. Fas 1 upphör då trycksatt tank är på plats och
kan tas i bruk. En trycksatt tank är dubbelmantlad och har ett arbetstryck på
upp till 5 bar, Figur 4 visar ett principutförande av denna tank.
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Figur 4. Exempel på trycksatt vakuumisolerad LNG-tank.

Den maximala lagringsvolymen nås i Fas 3 och en fullt utbyggd terminal kommer att vara 33 000 m³ i enlighet med befintligt tillstånd. Vilken typ av lagringstank eller kombination av lagringstankar som då kommer att anläggas avgörs i
ett senare skede. Vid större lagringsvolymer kommer en atmosfärisk tank att
anläggas. En principdesign av denna framgår av Figur 5. Arbetstrycket i tanken
är strax över atmosfärstryck och vätskan kommer under normala driftförhållanden att hålla en temperatur på cirka -160°C. Fullt utbyggd terminal beskrivs utförligt i befintligt tillstånd.

Figur 5. Typiskt utseende för en atmosfärisk tank.
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I Fas 2 och 3 kommer pumpen eller pumparna som använts vid mottagningsstationen i Fas 1 att flyttas in på terminalområdet och användas vid den stationära tanken. Den stationära tanken i Fas 2 kommer att vara placerad i den södra
delen av terminalområdet, såsom det visas i Figur 6.
I Figur 6 visas en fullt utbyggd terminal, det vill säga Fas 3, i blått och det som
kommer anläggas under Fas 1 i rött.
Den fullt utbyggda terminalen kommer att vara ansluten till stamnätet för gas.
Del av gasledningens sökta koncessionsområde närmast terminalområdet syns i
grönt i Figur 6. Hela layouten finns i Bilaga 1.

Figur 6. Översikt av hela terminalområdet, med Fas 1 i rött, fullt utbyggd terminal i blått
samt gasledningens koncessionsområde i grönt.

4.2.2 Bunkring vid kaj
LNG kommer i Fas 2 och 3 att pumpas från ett permanent lager genom flexibla
slangar till ett förgreningsrör och därefter genom ett kryogent rör som delas upp
till kaj 519, 520 och 521 där fartyg kan bunkra LNG. Under andra fasen och
framåt kommer lastarm att användas för att bunkra LNG till fartyg.
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I övrigt kommer bunkringen gå till som beskrivs i 4.1.2.

4.2.3 Transporter
Under fas 2 kan transporterna komma att öka jämfört med Fas 1 beroende
marknadens efterfrågan.
Transporternas omfattning, både vad gäller fartyg, lastbil och tåg, kommer att
vara i enlighet med gällande tillstånd. Fartygen som bunkrar LNG vid kaj 519,
520 och 521 är produkt- och kemikaliefartyg som trafikerar Energihamnen och
innebär i sig inga tillkommande fartygsanlöp.
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5

Områdesbeskrivning

LNG-terminalen är planerad att etableras vid Skarvik 4, som är en del av den så
kallade Energihamnen i Göteborgs Hamn, se Figur 1. I Göteborgs Hamn finns tre
energihamnar där olje- och energiprodukterna hanteras; Torshamnen, Skarvikshamnen och Ryahamnen. I Skarvikshamnen lossas och lastas idag raffinerade
oljeprodukter, förnyelsebara energiprodukter, kemikalier och en mindre mängd
råolja.

5.1

Riksintressen och skyddsvärda områden

Områden i anslutning till den planerade LNG-terminalen och anslutande gasledning till stamnätet berörs av ett antal riksintressen, se vidare nedan. Hur den
planerade verksamheten eventuellt kan komma att påverka dessa riksintressen
har utretts i tillståndsansökan enligt miljöbalken och koncessionsansökan.

5.1.1 Riksintressen
Göteborgs Hamn och de anslutande farlederna till hamnen är, efter beslut av
Sjöfartsverket år 2000, av riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Vilka delar av hamnen som omfattas av riksintresseområdet framgår inte av beslutet men enligt Länsstyrelsens precisering av riksintresset är Skarvikshamnen
en av de hamndelar som omfattas (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009). Riksintresset för hamnen omfattar även kompletterande infrastruktur. Vägarna
E6.20 (Söderleden-Västerleden-Hisingsleden-Norrleden), Torslandavägen (väg
155) och Oljevägen som leder till Göteborgs ytterhamn omfattas av riksintresse
för kommunikation. Hamnbanan som är en enkelspårig godsjärnväg omfattas av
riksintresse för kommunikation.
Stora delar av den svenska västkusten är också av riksintresse som högexploaterad kust, i detta område ingår också delarna av Göteborgs hamn väster om
Älvsborgsbron.
Det planerade terminalområdet berör inte riksintresse för friluftslivet. Gränsen
för riksintresse för friluftslivet går längre ut i Göta älvs mynning utanför Göteborgs Hamns område.
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5.1.2 Naturmiljö
Inga utpekade naturvärden finns i anslutning till den planerade anläggningen.
Närmaste skyddsvärda område är Rya skog nordöst om projektområdet vilket är
ett naturreservat och även utpekat i våtmarksinventeringen och lövskogsinventeringen. Rya skog är unik då det i den finns rester av mycket gammal skog.
Väster om den planerade anläggningen finns Natura 2000-området Torsviken
som syftar till att bevara de i Fågeldirektivet 79/409/EEG utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan. Torsvikens Natura 2000-område bedöms inte
påverkas av planerad verksamhet på grund av avståndet om ca 4,5 km.

5.1.3 Kulturmiljö
Närmast belägna områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljö är
Nya varvet och Nya Älvsborg. Dessa områden ligger på södra sidan älven,
mittemot Skarvikshamnen.
Det finns inga fornlämningar inom området för den planerade bunkringsanläggningen. I vattnet utanför Skarvikshamnen finns två båt-/fartygslämningar och
en förlisningsuppgift. Inga områden eller kulturintressanta objekt bedöms påverkas av de planerade förändringarna.

5.2

Markförhållanden

En grundläggande markteknisk undersökning och geoteknisk bedömning genomfördes under 2013 i samband med detaljplanearbetet för det aktuella området.
Samtidigt genomfördes även en miljöteknisk markutredning. Alla genomförda
undersökningar har redovisats i tillståndsansökan, koncessionsansökan och detaljplanehandlingarna. Undersökningarna visade att marken är relativt fri från
föroreningar och inga särskilda saneringsåtgärder bedömdes som nödvändiga
innan markarbeten kan påbörjas.
Undersökningarna av markförhållandena kommer att granskas och bekräftas vid
detaljprojektering för att säkerställa att befintliga utredningar är tillräckliga för
den föreslagna platsen.

5.3

Närliggande verksamheter och bostäder

Planerad anläggning ligger i ett område som domineras av industriell verksamhet. I direkt närhet till området finns lagringsutrymmen och cisterner. I Skandiahamnen i väster bedrivs en omfattande godshantering med bland annat containerterminal och Ro/Ro-trafik (av engelskans roll on/roll off, d.v.s. lastfartyg som
är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land).
Norr om området ligger Raffinaderiet St1 som producerar gasol, flygfotogen,
bensin samt diesel och eldningsoljor. Öster om området ligger Rya kraftvärmeverk som är Göteborg Energis naturgaseldade anläggning för värme- och elproduktion. Flera av de omkringliggande verksamheterna i Skarvikshamnen utnytt-
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jar kajerna i området för lossning och lastning av bland annat petroleumprodukter och kemikalier.
Närmaste bostäder till planerat terminalområde utgörs av Brf. Valö fyr vid Tångudden och ligger cirka 1 km från etableringsområdet på den södra sidan av älven. Det finns även bostäder på Billingen och vid Nya varvet på älvens södra
sida. Dessa ligger drygt 1 km från etableringsområdet. Förutom bostäder finns
också en småbåtshamn och området har betydelse för segling och som friluftsområde. Närmaste bostäder, på norra sidan älven, ligger öster om Älvsborgsbron vid Eriksberg, cirka 1,5 km från LNG-terminalen. Närboende bedöms inte
påverkas av de planerade förändringarna.
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Förutsättningar och övergripande
konsekvenser av LNG-terminal

I den kommande MKB:n kommer miljöpåverkan och konsekvenser av den planerade LNG-terminalen på människors hälsa och miljö att beskrivas. Konsekvenserna bedöms i de flesta fall inte avvika från vad som uppgavs i tillståndsansökan för det gällande tillståndet.

6.1

Luft

Utsläpp av bland annat växthusgaser och NOx från transporter uppkommer från
fartyg, lastbilar och arbetsfordon till och från anläggningen. I den första fasen
kommer bunkring ske till fartygen via lastbil/container och ledning från en temporär mottagningsstation. I fas 2 och 3 bunkrar fartygen från stationära tankar
vilka fylls på från större tankfartyg. De fartyg som kommer att bunkra LNG trafikerar redan idag Energihamnen. Detta innebär att utsläpp till luft från transporter under fas 1 främst uppkommer från lastbilstransporter och under fas 2 och 3
är i överensstämmelse med ansökan till gällande tillstånd.
LNG hanteras i slutna system och utsläpp sker endast vid onormal drift. De utsläpp till luft som kan uppkomma från LNG-anläggningen är utsläpp som sker
via avblåsningssystemet. Avblåsningssystemet är ett uppsamlingssystem som
tar hand om gas från till exempel säkerhetsventiler som öppnar vid onormal
drift.
Vid avlastning och bunkring uppstår så kallad boil-off gas (BOG). Denna hanteras i ett slutet system beskrivet i avsnitt 4.
Om LNG vid ett tillbud släpps ut i omgivningen orsakar omgivande luft och mark
uppvärmning av LNG:n och den förångas till naturgas. Naturgasen är lättare än
luft vid cirka - 110°C eller varmare och späds ut mycket snabbt.
Utsläpp av kvävgas och diffusa utsläpp av metan kan ske vid inertering av
slangar vilket kommer att beskrivas närmare i kommande MKB.
Totalt sett förväntas luftsituationen i området bli bättre av hänsyn till de minskade utsläpp som förbränning av gas i förhållande till oljebaserade bränslen ger

26

SAMRÅD GÄLLANDE ÄNDRING AV VERKSAMHET MED HANTERING AV FLYTANDE NATURGAS I GÖTEBORGS HAMN

upphov till. Särskilt fartygens utsläpp kommer att minska efter övergången till
LNG som fartygsbränsle.

6.2

Vatten

Utsläpp till vatten uppkommer från dagvatten och eventuellt spill. Dagvatten är
generellt sett förorenat av tungmetaller, suspenderat material, näringsämnen
och oljeprodukter. Föroreningarna kommer ofta från diffusa källor så som trafik,
luftföroreningar och byggnadsmaterial. Dagvatten från området kommer att ledas till befintligt system inom Göteborgs hamn. LNG-anläggningen kommer att
följa Göteborgs Hamns föreskrifter gällande dagvatten. Ytor där det föreligger
risk för spill av olja till dagvattnet kommer att genomgå oljeavskiljning före utsläpp till Göta Älv. Utformningen av dagvattenhanteringen tas fram i samråd
med tillsynsmyndigheten.
Ytor där risk finns för läckage eller spill av LNG så som vid mottagningsstationen
och vid kajer ska ha avrinning till uppsamlingsbassäng.
Utsläpp av LNG till vatten ger ingen skada på de växter och djur som lever i vattenmiljön. LNG är inte blandbar med vatten. När LNG når vattenytan förångas
den snabbt och når aldrig djupare än vattenytan.
För de fall då släckvatten och skum samt kylvatten (för kylning av utrustning)
används kommer detta att tas om hand. Förorenat släckningsvatten kommer att
samlas upp innan vidarebehandling sker. Skum används inte som släckningsmedium utan används bara i de fall LNG samlats i uppsamlingsbassängen och ett
skumtäcke sprutats ut för att möjliggöra en kontrollerad förångning.
Verksamhetsutövaren ska kontakta Kustbevakningen om det bedöms finnas
överhängande fara för utsläpp eller om olja och andra skadliga ämnen kommer
ut i vattnet i samband med anläggningsarbetet.

6.3

Buller

Buller kan uppkomma från exempelvis arbetsmaskiner, fartygs- och landtransporter samt pumpar.
Under etablering av mottagningsstationen och ledningsanslutningar vid kaj för
fas 1 kommer buller att uppkomma från arbetsmaskiner och transporter till
byggplatsen. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS
2004:15) kommer att tillämpas. Under driftskede för fas 1 uppkommer buller
främst från lastbilstransporter.
En bullerutredning genomfördes i samband med upprättande av tillståndsansökan för LNG-terminalen under 2013. Utredningen visade att Naturvårdsverkets
riktvärden för externt industribuller kommer att kunna innehållas.
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Utsläpp till mark

Befintligt markområde där mottagningsstationen planeras kommer att iordningställas. Asfalt och schaktmassor kommer att undersökas och omhändertas i enlighet med gällande lag och föreskrifter. Detta innebär att bl.a. att massorna
måste transporteras till godkänd mottagningsanläggning av godkänd transportör
och att föroreningar rapporteras till tillsynsmyndigheten.
Sannolikheten för ett större läckage av LNG från en terminal bedöms som mycket liten. Skulle ändå ett större läckage inträffa kan brandfarliga nivåer av naturgasmoln uppstå inom terminalens närområde. Det finns alltid en hög beredskap
för denna typ av händelse med tydligt fastställda rutiner för att minimera skadorna vid en eventuell olycka. Utsläppen till mark bedöms inte skilja sig nämnvärt mellan de olika faserna.

6.5

Riskhantering och säkerhetsaspekter

Naturgas är en brandfarlig gas och vid stora utsläpp kan det ge upphov till flera
olika olycksscenarion som kan leda till allvarlig kemikalieolycka. Analysering och
hantering av risker är en mycket viktig del i projektet.
Inför tillståndsansökan för GO4LNG genomfördes inledningsvis en så kallad
Hazard Identification (HAZID) (d.v.s. identifiering av potentiella olycksscenarier)
för identifiering av potentiella faror relaterade till LNG-terminalen. HAZIDanalysen syftar till att identifiera de händelser som kan utvecklas till olyckor vid
drift. Baserat på denna information utformas skyddsåtgärder som är nödvändiga
för att hantera de faror som kan uppkomma. I HAZID-processen bryts projektet
ner i såväl geografiska som processrelaterade aspekter för detaljerad analys.
Under andra steget i riskarbetet detaljanalyserades potentiella olycksscenarier
från HAZID:en genom en kvantitativ riskanalys (QRA). För varje scenario beräknas konsekvensen och data från olika datakällor inhämtas för att fastställa frekvensen för händelsen. QRA:n kvantifierar (beräknar) således de risker och dominoeffekter som verksamheten medför för det omgivande samhället (människor och egendom) och miljön. Omvänt så analyseras även de risker och potentiella domino-effekter som närliggande industrier kan innebära för terminalen.
Genomförd HAZID och QRA för LNG-terminalen redovisades i tillståndsansökan
för gällande tillstånd samt den av Göteborgs Hamn utförda Dominoeffektutredningen.
Den HAZID som genomfördes för GO4LNG kommer att kompletteras avseende
tillkommande installationer och bunkringsoperationer vid kaj 519, 520 och 521
under fas 1 samt tillkommande bunkringsoperationer vid kaj 519, 520 och 521
under fas 2 och 3. HAZID analysen kompletteras med konsekvensberäkningar
och en kvalitativ bedömning av påverkan av riskkonturerna med hänsyn till den
ändring som ansökan avser.
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Swedegas avser att genomföra ett separat möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för genomgång och diskussion om identifierade risker.
Swedegas, liksom Göteborgs Hamn, kommer under detaljprojekteringsprocessen
ha en dialog med bl.a. MSB och lokala Räddningstjänsten för att uppnå en hög
säkerhetsnivå vid anläggningen.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Detta samrådsunderlag syftar till att ge information och inhämta synpunkter.
Verksamhetens direkta och indirekta påverkan och konsekvenser kommer att
beskrivas i den MKB som skall upprättas enligt miljöbalkens bestämmelser och
som utgör en del av tillståndsansökan. Fokus i MKB kommer att ligga på planerade ändringar från befintligt tillstånd.
I nuläget föreslås MKB omfatta bl.a. följande:
1. Icke-teknisk sammanfattning
2. Inledning och bakgrund
3. Administrativa uppgifter
4. Samråd
5. Sammanfattning av teknisk beskrivning
6. Områdesbeskrivning
7. Alternativredovisning (inkl. alternativ utformning, lokalisering och nollalternativ)
8. Bedömningskriterier
9. Beskrivning av miljöpåverkan och konsekvenser av verksamheten under
de olika faserna (buller, luftemissioner, utsläpp till vatten och mark,
hälsa och säkerhet samt avfall och naturresurser), samt förslag på
skyddsåtgärder.
10. Sammanfattande bedömning av konsekvenser
11. Sammanfattning av skyddsåtgärder
12. Kontroll av verksamheten
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