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Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig allmänt emot “Detaljplan för förskola och
bostäder vid Guldhedsgatan inom stadsdelen Guldheden i Göteborg” på grund av dess
intrång i befintligt grönområde med ett antal större träd varav en är rödlistad alm. Enligt
detaljplanens utredning förekommer även nästa generations värdefulla träd i den östra
delen av planområdet. Dock enligt planbeskrivningen kommer flera träd att tas bort under
epxloateringen. Endast 4 stycken är garanterade att bevaras. Enligt stadens egna miljö-och
klimatprogram ska arealen ädellövskog (som växer på planområdet) inte minska jämfört
med nuläget, vilket detaljplanen skulle leda till.

Detaljplanen föreslår visserligen ett antal kompensationsåtgärder, bland annat plantera 8
stycken nya träd (av okänd art). Men yngre träd ersätter inte äldre. Nyplanterade träd inte
kompenserar de egenskaper äldre träd har. Äldre träd tar upp flera gånger mer koldioxid än
yngre träd och hyser en större biologisk mångfald. Om vi tar bort “nästa generations värdefulla
träd” mister vi permanent de ekosystemtjänster som redan etablerade äldre träd besitter, vilket
hotar delmålet “Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön” i Miljö- och
klimatprogrammet.

Enligt sida 10 i planbeskrivningen ingår området “...i ett större område med goda
förutsättningar att hysa den fridlysta och rödlistade arten mindre hackspett.” Ändock ska
området exploateras, vilket föreningen har yttrat sig om vid flera detaljplaner.

Enligt sida 16 i planbeskrivningen visar resultaten att “halterna av NO₂ och PM10 i
planområdet ligger under miljökvalitetsnormen i dagsläget och i samtliga framtidsscenarier.
Miljökvalitetsmålen för NO₂ klaras inte idag, men gör det år 2023, undantaget vägområdet, och
år 2035 i hela planområdet.” Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att det är ett för
optimistiskt framtidsscenario att luftkvalitén kommer förbättras trots ökning av invånare per år till
staden. Guldhedsgatan med dess anslutning till Per Dubbsgatan är en viktig genomfartsled för
persontrafik.
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https://stud.epsilon.slu.se/15524/7/lind_e_200504.pdf
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/biologisk-mangfald/natur--och-kulturmiljoer#:~:text=D%C3%A4rf%C3%B6r%20%C3%A4r%20tr%C3%A4d%20och%20buskar,f%C3%B6da%20till%20f%C3%A5glar%20och%20d%C3%A4ggdjur.
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Det medför stora konsekvenser att låta barn vistas större delen av sin dag på en såpass
luftförorenad plats. Barn löper större risk till hälsoproblem än vuxna då deras lungor och
andningsorgan fortfarande utvecklas.

Naturskyddsföreningen i Göteborg föreslår att förskolan och bostäderna istället exploateras
på Sahlgrenskas långtidsparkering och/eller Medicinaregatans norra parkering. Det skulle
minska kostnaderna på flera åtgärder till exempel schaktning och/eller utfyllnad. Man
besparar hela grönområdet vilket invånarna och barnen kan utnyttja som närliggande
rekreation. Detta stödjer ett flertal regionala och nationella riktlinjer och mål, till exempel de
16 svenska miljömålen. Föreningen har observerat att beläggningsgraden på parkeringen
ofta inte utnyttjas till fullo. Det är slöseri på exploaterad mark när staden är i desperat behov
av förtätning.

Naturskyddsföreningen i Göteborg vill påpeka att staden behöver göra mer för att bevara redan
befintliga resurser, istället för att kompensera bort naturens redan etablerade ekosystemtjänster.
Vi kan inte till hundra procent kompensera det vi tar bort vid exploatering, permanenta förluster
kommer ske. Detta bör undvikas. Kompensationsåtgärder är sist i skadelindringshierarkin
medan skyddsåtgärder prioriteras högre av en anledning.
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