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Yttrande Samråd Detaljplan för Västlänken, Station Centralen med omgivning inom stadsdelen 

Gullbergsvass i Göteborg 

Det är angeläget att kollektivtrafiken i Göteborg och Göteborgsregionen kan utvecklas, bli mer 

konkurrenskraftig och ta hand om fler resande. Utbyggd kapacitet för pendeltågstrafik såsom 

Västlänken är därför väsentlig, och det är av yttersta vikt att Västlänken kan byggas enligt tidsplan. 

Samtidigt innebär byggandet av spåren och stationerna en stor negativ påverkan på värdefulla natur- 

och rekreationsmiljöer, som berör många göteborgare och är viktiga både för biologisk mångfald och 

det gröna stadsrummet. Det är därför av allra största vikt att påverkan på naturvärdena och 

grönytorna minimeras såväl under byggtiden som därefter.  

Påverkan på naturvärden, grönstruktur, parkmiljö och rekreationsvärden är störst vid Station Haga, 

men betydande gröna värden riskerar att påverkas negativt även vid Station Centralen. Till de 

viktigaste natur- och grönstrukturvärdena hör Bergslagsbanans stationspark, Lindallén vid Nils 

Ericssonsgatan och almallén öster om Bergslagsbanans station.  

Det är angeläget att så mycket som möjligt av de värdefulla träden och trädmiljöerna kan bevaras, 

och därför måste de mest avancerade teknikerna användas. Detta är oerhört viktigt i samband med 

anläggandet av Station Haga (se även föreningens yttrande över Station Haga) och samma tekniker 

som används där borde också kunna användas vid Station Centralen. På så sätt skulle projektet kunna 

få en positiv aspekt som föredöme i hur man kan bygga i känsliga stads/parkmiljöer med minimalt 

intrång.  

Många av de tankar och förslag som förs fram i rapporten Träd och trädmiljöer i Västlänkens korridor 

för ökat trädbevarande och kunskapsspridning stöds av föreningen, men att detta ytterligare 

förstärks genom att man använder den mest avancerade byggtekniken för att bevara så många träd 

som möjligt, och om detta inte går flytta värdefulla träd. 

Området kring Centralstationen verkar stå inför omfattande förändringar den närmsta tiden, och det 

är i detta sammanhang viktigt att man i planeringen tar till vara de gröna strukturer som finns i 

området, men också ser möjligheten till hur man kan utveckla grönytor som ger ett mervärde i 



stadsbilden är attraktiva för rekreation och lek, erbjuder ekosystemtjänster och en potential för 

biologisk mångfald.  
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