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Naturskyddsföreningen i Göteborg ser både positiva och negativa sidor med förslaget från “Förslag 
B: Haga hjärta Linné”. De positiva är att fler bostäder byggs nära centrum där flera funktioner kan 
erbjudas inom gång- och cykelavstånd. Det kan uppmuntra fler till att använda mer hållbara 
transportmedel. Det erbjuds både bostads- och hyresrätter med många ettor. Det kan leda till en 
större variation av användare, med olika socioekonomisk status. En skola planeras vid kullen i väst 
vilket föreningen ser som positivt. Men stor försiktig kring naturvärden bör göras vid byggnation av 
förskolan. Den bör också byggas med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan, t.ex. genom att 
byggas fossilfri, ha gröna tak kombinerat med solceller och med naturliga material. Försöket att 
anpassa förslaget till den omgivande miljön med trämaterial och lägre höjd mot Haga är positivt.  
 

Till de negativa aspekterna är att förslaget har planerat in mer än 200 parkeringsplatser för 200 
lägenheter. Det leder till ett p-tal på över en per bostad. Enligt “Riktlinjer för mobilitet och parkering i 
Göteborgs Stad Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov- Version 1.1” 
från 2019 ska parkeringstalet per lägenhet i centrala Göteborg ligga mellan 0,2-0,5, det vill säga 
under halva antalet. I ett sådant här centralt läge borde staden istället våga testa parkeringstal noll. 
Det kan ses som att förslaget uppmuntrar till ett högre användande av bilen än vad Göteborg stad 
strävar efter.  
 

Skanstorget har historiskt sett alltid varit en öppen offentlig yta som alla kan utnyttja. Från platsen 
kunde man se “Skansen kronan”, ett större landmärke i Göteborg stad. Förslaget förändrar 
funktionen på platsen från öppen och offentlig- till privat och sluten med ett mycket litet torg på 
“baksidan” (västra sidan av bostadshusen). Det ses som negativt ur ett socialt perspektiv då man 
döljer viktiga landmärken och minskar andelen offentliga platser i centrala Göteborg.  
 

Naturskyddsföreningen i Göteborg förstår att det råder bostadsbrist i staden och därför behövs det 
byggas fler bostäder. Men föreningen ställer sig överlag tveksam till att bygga bort offentliga platser, 
dessa behövs i en hållbar stad. Mer och mer grönyta i centrala delar försvinner dessutom i 
förtätningen och därför hade en grönt torg, kanske tom med möjlighet till dagvattenhantering, varit 
ett mer hållbart alternativ för att bemöta klimatförändringarna och mindre andel grönyta i städer. Det 
leder också till att Skanstorgets ursprungliga funktion inte byggs bort och blir en naturlig entrépunkt 
till Skansberget. 
 
Stadsplaneringsgruppen,  
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
genom Lena Nilsson, ordförande 

  

Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se 
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7  


