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Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritisk till föreslagen bebyggelse inom ovan
nämnda detaljplan.

Kritiken gäller följande områden:

Biologisk mångfald

Planen berör ett område där den biologiska mångfalden frodas. Vi skulle gärna se fler
åtgärder för att undvika att de små dammarna påverkas så mycket. Vi skulle också vilja se
att noll skogsavverkning. Speciellt när det lätt kan undvikas genom att inte bygga några av
husen i det nordligaste området som framgår av bilden nedan:

Naturskyddsförening ser också gärna att det finns fler åtgärder för att bevara de småvatten
som finns i området.
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Naturskyddsförening är positiva till följande mening:
“För att säkra det småvatten som ska finnas kvar inom planområdet har dessa planlagts
som naturmark vilken är väl tilltagen mot närmaste bebyggelse.”
Det finns en riktig rik miljö för groddjur och andra djur i området enligt “Återinventering av
groddjur, Skra bro etapp 3, Göteborgs stad” och det finns stort värde i att undersöka hur det kan
bevaras. Småvatten kan även bidra en hel del till ekosystemtjänsterna för nya boende i
området.

Modernare tekniker för att undvika att förstöra de naturliga livsmiljöerna bör utredas för att
kunna skapa en miljö som är bra både för människor och djur.

Byggnad

Naturskyddsföreningen vill i nästa fas se mer konkreta beskrivningar av de
kompensationsåtgärder som kommer att vidtas för att bevara den biologiska mångfalden.
Men vi vill också se krav på och innovation i byggnaderna med möjligheter som solpaneler,
insektshotell, gröna tak och gröna väggar. Sverige och Göteborg ska ses i framkant av
grönt byggande och inte bara en stad som i det desperata behovet av bostäder tillåter
uppförande av byggnader utan hållbarhet i åtanke.

Parkering

Byggandet av två parkeringshus anser vi är som ett slöseri med utrymme som visar att det inte
har tagits hänsyn till att bevara så mycket av den befintliga miljöns yta som möjligt. När två
parkeringshus ska byggas samtidigt som vissa områden kommer att drabbas av betydande
konsekvenser visar det att hållbarhet inte beaktades i sin helhet i planen. Husen som ska
byggas i området som nu är skog skulle kunna byggas där parkeringshusen planeras.
Naturskyddsföreningen ställer sig negativ till bygget av parkeringshuset och tycker att
parkeringarna bör förläggas under byggnaderna. Vi borde lämna parkeringshus bakom oss. Det
är ett förlegat koncept som bara bör tillåtas när det inte finns något annat alternativ.

Inget omnämnande av underjordisk parkering görs i dokumentet PM MOBILITET OCH
PARKERING och vi anser att denna möjlighet behöver utredas.
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Rörlighet
Programmet har många positiva sidor när det kommer till rörlighet i bebyggelsen, läget nära
bra transportförbindelser och förtätningen av området för att möjliggöra för goda
kollektivtrafik möjligheter. Förutsättningarna för cyklister, fotgängare och annat visar att
programmet har tagit hänsyn till de olika rörligheterna från framtidens boende. Vi ser fram
emot att se dessa åtgärder på plats i området.

Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg

Genom
Lena Nilsson
Ordförande
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