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Tillståndsprocessen

Undersöka 

förutsättningarna att fylla 

ut Lundbyhamnen och 

leda om Kvillekanalen. 

Myndigheter, organisationer, 

intressenter och allmänhet bjuds 

in till samråd, får ställa frågor och 

lämna synpunkter.

Ta fram ansökningshandlingar inklusive 

miljökonsekvensbeskrivning och teknisk 

beskrivning, samt lämna in ansökan till 

mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen kungör ansökan 

och ger möjlighet att lämna synpunkter. 

Finns även möjlighet att delta vid eventuell 

huvudförhandling. Domstolen prövar målet 

och meddelar dom.

Förstå 

förutsättningarna
Samrådsprocess Tillståndsansökan Tillståndsprövning Genomförande av 

åtgärder

Om tillstånd erhålls kan 

åtgärderna genomföras.



Samråd (avgränsningssamråd) inför 

tillståndsansökan för 

vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken och miljöfarlig verksamhet 

enligt 9 kap. miljöbalken. 

• Rivning av befintliga 

kajkonstruktioner 

• Utfyllnad av hamnbassäng

• Omledning av Kvillekanalen, 

inklusive schaktarbeten, pålning 

och spontning

• Hantering av förorenade massor

• Byggnation av nya stöd- och 

påldäckskonstruktioner, pålning 

samt spontning för Keillers kaj

Syftet med mötet



Varför fylla ut 
Lundbyhamnen 
och leda om 
Kvillekanalen?



Göteborgs Stads 
Översiktsplan

Frihamnen omvandlas till tät 

blandstad och låter stadskärnan ta 

steget över älven

Från en trafikseparerad industristruktur till 

en integrerad del av stadskärnan. 

Frihamnen ska bebyggas med tät blandstad 

och bli en del av innerstaden. 

Jubileumsparken ska bli en ny stadspark för 

hela staden.

Omvandlingsområdet Frihamnen i ny 

Översiktsplan för Göteborg



Preliminär 
framtida 
strukturplan

• Knyter 

samman 

staden

• Skapar 

grönytor

• Älvkantskydd



Lundbyhamnen i framtiden?
Tidig idéskiss – ej färdigt koncept



Förutsättningar 
och lokalisering



Frihamnen historiskt

1890

1921

1950-2022



Stadens
pågående
planering i
Frihamnen



Lundbyhamnen

• Historik med hamnverksamhet

• Kajer med renoveringsbehov

• Förorenade sediment

• Mudderupplag (sandtäcke)

• Göta Älv

Kvillekanalen
• Hög föroreningsbelastning

• Tillförsel av bräddavlopp

• Naturvärden – knölnate

• Förorenad mark

Omgivningen
• Verksamheter

• Bostäder

• Infrastruktur

Områdes-
beskrivning



Temporära 

bostäder

Spårväg

Färjeläge 

Keillers kaj

Gång- & cykelbro

Angränsande

projekt



3.

4.

5.

1. 

2.

6.

Befintliga

domar

och beslut

1. Fjärrvärmeledning i 

Kvillekanalen

2. Nytt färjeläge vid Keillers Kaj

3. Jubileumsparken och Blå

Badet

4. Tryckbank 

5. Dumpning av muddermassor 

inkl sandtäckning

6. Skyddsvall



• Rivning av befintliga 

kajkonstruktioner 

• Etappvis utfyllnad av 

hamnbassäng

• Omledning av Kvillekanalen, 

inklusive schaktarbeten, 

pålning och spontning

• Hantering av förorenade 

massor

• Byggnation av nya stöd- och 

påldäckskonstruktioner, 

pålning och spontning för 

Keillers kaj

Projektets
genomförande



• Modellering, utvärdering och ny utformning av Kvillekanalen

• Utvärdering av alternativ avseende material och metod för utfyllnad av 

hamnbassängen

• Klimatkalkyl avseende material och metodval

• Geotekniska undersökningar

• Miljöundersökning av sediment

• Bullerutredning

• Inventering av naturvärden i Lundbyhamnen och Kvillekanalen

Pågående och planerade utredningar



• Utsläpp till luft

• Utsläpp till mark och vatten

• Grundvatten

• Naturmiljö

• Buller och vibrationer

• Rekreation och friluftsliv

• Miljökvalitetsnormer

• Kumulativa effekter

Bedömda miljökonsekvenser, byggskedet



Naturmiljö

• Total täckning av bottnen i 

Lundbyhamnen och vid 

Kvillekanalens utlopp

• Naturvärden försvinner från 

dessa lokaler

• Knölnate

Bedömda miljökonsekvenser, byggskedet



Buller och vibrationer

• Utfyllnad med fyllnadsmassor, 

fartyg/pråmar, landtransporter 

och arbetsmaskiner samt pålning 

och spontning 

• Utfyllnad planeras att utföras 

kontinuerligt under dygnet

• Bullerpåverkan inom 

påverkansområdet

• Skyddsåtgärder vidtas

Bedömda miljökonsekvenser, byggskedet



Rekreation och friluftsliv

• Rekreationsmöjligheter för aktiviteter 

på vattnet i Lundbyhamnen upphör 

• De frilufts- och rekreationsmöjligheter 

som finns i Göta älv eller vid de andra 

hamnbassängerna och kajerna i 

området påverkas inte. 

Bedömda miljökonsekvenser, byggskedet



• Utsläpp till vatten

• Grundvatten

• Geotekniska förhållanden

• Stadsbild och kulturmiljö

• Naturmiljö

• Friluftsliv och rekreation

• Klimat- och 

översvämningsrisk

• Miljökvalitetsnormer

Bedömda miljökonsekvenser, driftskedet



Geotekniska förhållanden

• Utredning pågår för att bedöma påverkan 

på närliggande konstruktioner orsakad av 

ex ökad sättningshastighet eller 

påhängslaster på befintliga pålar 

• Utfyllnad positivt ur stabilitetssynpunkt då 

dagens nivåskillnader mellan landområde 

och hamnbassängens bottennivå 

försvinner 

• Utfyllnaden kommer på sikt att sätta sig. 

En tidig utfyllnad med möjlighet till lång 

liggtid är av stor fördel inför framtiden.

Bedömda miljökonsekvenser, driftskedet



Stadsbild och kulturmiljö

• Hamnområdets förändring och 

nya markområden medför en 

ny stadsbild

• Förändringen medför att de 

historiska sambanden i 

området blir svårare att avläsa

Bedömda miljökonsekvenser, driftskedet



Naturmiljö

• Ändrade förutsättningar för flora och fauna i 

driftskedet

• Nya markförhållanden kan ge möjlighet för 

etablering av nya arter och för återetablering av 

arter som försvinner under byggtiden

• Den nya sträckningen av Kvillekanalen planeras 

bli hemvist till knölnaten

Bedömda miljökonsekvenser, driftskedet



Friluftsliv och rekreation

• Rekreationsmöjligheterna i 

Lundbyhamnen (småbåtstrafik, fiske 

eller liknande) upphör 

• Övriga friluftsmöjligheter kan 

fortsätta längs kvarvarande kajer 

och i Göta älv.

• Aktiviteter på vattnet ersätts i 

framtiden av andra rekreations-

möjligheter på land och parkmark.

Bedömda miljökonsekvenser, driftskedet



Myndigheter

Försvarsmakten

GR

Havs- och vattenmyndigheten

Kammarkollegiet

Kustbevakningen

Länsstyrelsen

MSB

Naturvårdsverket

Polisen

Riksantikvarieämbetet 

Räddningstjänsten

SGU

SGI

Sjöfartsverket

SMHI

Trafikverket

Transportstyrelsen

Göteborgs Stad

Fastighetskontoret

Göteborgs Hamn

Kretslopp- och vatten

Lokalförvaltningen

Miljöförvaltningen

Park- och Natur

Trafikkontoret

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsledningskontoret

Bedömt påverkansområde -->

Fastighetsägare inkl. hyresgäster 

och övriga nyttjanderättshavare

Bosatta

Verksamheter

Ledningsägare

Allmänhet

Genom annonsering

Intresseföreningar

Naturskyddsföreningar

Göta älvs vattenvårdsförbund

Sportfiskarna 

Samrådskrets



Start för 

Utredningar

November 2021

Samrådsprocess

Maj - juni 2022

NVI Juni 2022

Ansökan till Mark & 
miljödomstolen

slutet av 2022

Domstolsförhandling 
sommaren 2023

Byggstart 

2024

Uppskattad tidplan



Förslag till disposition miljökonsekvens-
beskrivning



Synpunkter lämnas senast 29/6

lundbyhamnen@alvstranden.goteborg.se

Älvstranden Utveckling AB

Box 8003

402 77 Göteborg

Ange: Yttrande Lundbyhamnen dnr 0185/22



Frågor, funderingar 
och synpunkter?



Oförutsedd skada

32

Utgångspunkten är att inga skador ska uppstå till följd av 
planerade åtgärder.

Om en oförutsedd skada ändå uppstår kan krav på 
ersättning ges in till domstolen inom en tid som anges i 
tillståndet (domen). Tiden räknas från utgången av den i 
domen fastställda arbetstiden. 

Domstolen prövar sedan det framförda kravet. 


