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Området Västra Arendal och Torsviken har flera naturvärden som sedan tidigare anses vara av 
så pass stor vikt att skydda att områdena har blivit ett antal Natura 2000- områden. Särskilt 
dess fågelarter såsom: salskrake, sångsvan och brushane är av störst vikt. Det uttrycks i 
Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, de nationella miljömålen och till och med i 
översiktsplanens syfte att säkerställa dessa områden. Idag har födoantalet av de skyddade 
fågelarterna redan minskat, troligen på grund av antropogena aktiviteter i närområdet. 
 
Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att planens utbyggnad strider mot Göteborgs Stads 
miljömål och översiktsplanens mål. Detta för att projektet vill bygga ut inom och nära Natura 
2000-områden, vid strandkanter, och utöka användningen av farliga ämnen för industrier som 
inte avspeglar ett hållbart samhälle. För djur och människor innebär alla alternativ barriärer som 
är ogenomträngliga för alla landlevande djur och riskerar att påverka det viktiga fågellivet. 
 
Processen med den fördjupade översiktsplanen har varit lång och den är nu ute på utställning. 
Utställningen är det sista skedet för remissinstanser, medborgare och miljöorganisationer att 
komma in med synpunkter. Naturskyddsföreningen i Göteborg vill göra största möjliga skillnad i 
nuvarande skede för att minimera påverkan på naturen i området. Därför föreslår vi att staden 
tar ett alternativ som gör minst ingrepp på de befintliga Natura 2000-områden samt 
genomströmningen av vatten till sagda områden. Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är 
alternativet som går via Arendals industriområde med bro över till Risholmen det alternativet 
som gör minst påverkan. Vi anser att alternativ (A2) för väg och alternativ (E3) för järnväg 
uppfyller MKB:ns slutsats bäst. Dock är det väsentligt att bron och banken skapas utifrån ett 
miljövänligt perspektiv, där den säkerställer genomströmning av vattentillförseln till Natura 
2000-områdena. Vi efterfrågar också att arbetet med att skapa ett nytt naturreservat vid 
Torsviken påskyndas, där samtliga Natura 2000-områden och omgivande värdefulla natur- och 
havsmiljöer ingår, så att ett långsiktigt naturskydd säkerställs och att friluftslivet i området 
underlättas. 
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