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Stadsbyggnadskontoret: 
sbk@sbk.goteborg.se 
 
Kännedomskopia:
fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se 
parkonatur@ponf.goteborg.se 
 
 
Yttrande över samrådshandling, ärendenummer 0638/11

Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning, inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg.
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Klagande: 
Namn:
Personnr:  
Adress:
e-mail:   
 
Yrkande 
Jag yrkar på att detaljplanen för Korsvägen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan på varken kultur- eller naturmiljön.

Jag yrkar att följande förändringar skall göras i detaljplanen:
- att ädellövskogen och parkmiljön runt Korsvägen bevaras 
	att EUs habitatdirektiv följs, särskilt vad gäller skydd av ”blandädellövskog” och 

”blandädellövsträd i brant sluttning” 
	att de skyddsvärda stora träden upp mot Landeriet bevaras och naturminnesförklaras 

- att de grova träd som hamnar på allmän plats (park eller natur) skyddas genom särskild skyddsbestämmelse 
	att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas 
	att kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer bevaras
	att kännbara viten utdöms i de fall kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer skadas
	att områden med högt naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken 
	att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs 
	att fortsatt fragmentisering av Korsvägens grönområden undviks, och att Göteborgs Grönplan samt nya Trädpolicy följs 



Påverkan på kulturmiljön
Ur planbeskrivningen sidan 9:
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Kommentar: Lisebergs Landeri och Johannebergs Landeris trädgårdar hade gemensam gräns någonstans vid Korsvägen. Detta sammanhang går helt till spillo när en ny byggnad skär av sambandet mellan Lisebergsparkens sydvästra hörn och Johannebergs Landeri.  

Ur planbeskrivningen sidan 82:
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För att kunna ta ställning till ett planförslag som medför ”betydande negativ miljöpåverkan för kulturmiljön.” förutsätts att man kan jämföra med ett planförslag som inte påverkar kulturmiljön. 


Påverkan på naturmiljön
I Planbeskrivningen sidan 9 står…
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Hur man i planbeskrivningen först skriver ”stor negativ påverkan på naturmiljön inom planområdet” med förlust av rödlistade arter och förlust av flera skyddsvärda träd och sen påstår att detta ”inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan på naturmiljön” är en gåta. 

För att planen inte ska medföra betydande miljöpåverkan på naturmiljön måste planen ges bestämmelser som garanterar fortsatta livsbetingelser för rödlistade arter, ädellövskogen och de skyddsvärda träden. Detaljplanen saknar möjlighet att säkerställa såväl bevarande av skyddsvärda träd och återplantering som skydd för rödlistade arter. 


Slutsats
I regeringens tillåtlighetsprövning för Västlänken villkoras att projektet inte ska medföra betydande påverkan på miljö- och bevaringsintressen. Det vore då självklart att detta också följs upp i de detaljplaner som ska möjliggöra projekt Västlänken. 
Jag yrkar på att detaljplanen för Korsvägen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan på varken kultur- eller naturmiljön.
Detaljplanen bryter mot regleringar i bl.a. EUs Habitatdirektiv, PBL och miljöbalken på ett flertal punkter. Alternativ plan bör utredas och nya planer tas fram i samverkan med de boende i området, samt med större respekt för de natur- och kulturvärden som finns i detta unika område. Jag vill att Göteborgs stad tar bättre ansvar för framtiden. Även kommande generationer bör få möjlighet att uppleva gamla träd och unika väl bevarade stadsmiljöer med tätortsnära natur. 
 
     
 

