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Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritiska till “Detaljplan för verksamheter och
kategoribostäder vid Smålandsgatan”. Föreningen har tidigare yttrat sig under samrådsskedet
om Göteborgs Stads planer att bygga bort de centrala gröna ytorna. En debattartikel har även
publicerats i Göteborgs-Posten 2020-09-11 med titeln “Bygg inte bort de få kvarvarande
grönytorna i Göteborg”.

Under granskningsskedet har staden skrivit mycket utförligt om detaljplanens konsekvenser och
hur de är kopplade till miljömålen, vilket föreningen uppskattar. Att Garnisonsparken besparas
är också mycket positivt. Dock blir påföljden att underlaget tydligt förklarar hur exploateringen av
Ernst Fontells plats skulle leda till flera negativa effekter. Sida 7 beskriver det väl:
“Genomförandet innebär att grönytan med träd på Ernst Fontells Plats, ett kulturhistoriskt
avläsbart lager i staden och en spridningskorridor, tas i anspråk. Det går inte att genom
kompensationsåtgärder ersätta de värden som går förlorade. En konsekvens av
avvägningen är att detaljplanens genomförande inte följer kommunfullmäktiges Miljö-
och klimatprogram när det gäller delmålen: Göteborgs Stad sköter och skyddar arters
livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas, Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i
stadsmiljön samt Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar
ekosystemtjänster.“

Vidare på sida 52 beskrivs dess konsekvenser: “Eftersom projektet även kommer ta bort en
grönyta om ca 0,2 ha med ett 20-tal fullvuxna äldre träd försvinner tillgång till både faktisk
och visuell rekreation. Biologisk mångfald försämras och grönytan utgör en spridningskorridor
för växt- och djurliv. Inom området påverkas även två alléer samt andra större träd. Därför viktas
frågor som rör luft, biologisk mångfald och möjlighet för rekreation högt i detta projekt.”

Staden väljer därför att inte följa sina egna strategier till fördel för exploatering och utveckling.
Men säger ändock att frågor som “berör luft, biologisk mångfald och möjlighet till rekreation”
vägs högt i projektet.
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Ernst Fontells plats har naturvärdesklass 3 till skillnad från de andra aktuella grönområdena och
några träd faller under definitionen särskilt skyddsvärda träd.

Visserligen föreslår staden flera kompensationsåtgärder, såsom nyplantering, för att bemöta
minskningen. Men enligt sida 52 i planbeskrivningen är detta inte likvärdigt: “Förlusten av
värden kopplade till de stora träden är svåra att kompensera båda ur biologiskt och socialt
perspektiv. Garnisonsparken blir ännu mer dold bakom höga byggnader och solförhållandena i
parken kommer bli sämre än vad de är i dag då ny bebyggelse tillåts i nära anslutning till
parken. Samtidigt kommer också fler människor att bo och vistas i området.” Vidare förklaras på
sida 52 att: “För allmän plats gata uppnås inte målnivån inför samråd. De trädalléer som
tillförs är inte tillräckligt och vidare hantering av frågan behövs i det fortsatta planarbetet. På
grund av ledningar i marken kan det bli problematiskt med trädplanteringar inom delar av
området.”

Med andra ord är de stora träden svårkompenserade och att Garnisonsparken blir dold bakom
stora byggnader kan inte lösas på plats. Därför anser föreningen att de större träden inte ska
tas ned bara för att de är i vägen för stadens utveckling. Alla underlag visar på platsens vikt
både för biologisk mångfald och som en grön oas för de närboende. Platsen har en historisk
anknytning och verkar som en rumslig gestaltning.

Ernst Fontells plats är idag en upphöjd kulle som skulle leda till dyrbar schaktning av marken för
att kunna bebygga den. Arbetsprocessen skulle bli kostsam och leda till omledning av trafiken
på Skånegatan under arbete på väg.

De som skulle bo i höghuset på Ernst Fontells plats skulle utsättas för höga nivåer buller,
vibrationer och föroreningar enligt sida 71 i planbeskrivningen: “Miljön är bullerutsatt där
byggnader till fördel kan skärma av bullerkällor. De högsta bullernivåerna förekommer vid
planerade studentbostäder vid höghusets östra fasad mot Skånegatan […] Riktvärdet på 65
dBA för småbostäder överskrids på de första sex våningsplanen mot Skånegatan […] Likt
nuläget så överskrids miljökvalitetsmålet för luftkvalitet för NO2 för stora delar av planområdet,
både för år och timme. Detta gäller framför allt områdets ytterkanter […] Den beräknade
trafikökningen leder till en ökning av partiklar (PM10) till 2035. Resultaten visar att halten
tangerar miljökvalitetsmålet, både för årsmedelvärdet samt 90- percentilen av
dygnsmedelvärdet, i områdets östra delar” Föreningen föreslår därför att låta Ernst Fontells
plats agera som en grön buffertzon med sina större träd och högre höjd. Kanske komplettera
med ljuddämpade skärmlösningar.
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Göteborgs stad arbetar med kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och
exploateringsprojekt enligt planbeskrivningen på sida 53: “Vid exploatering ska man i första
hand försöka undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Om detta inte är
möjligt ska kompensation användas för att återskapa värdet i närområdet eller ersättas på
annan plats eller av annat värde.” Det är fullt möjligt att undvika exploatering av platsen. Andra
platser som skulle kunna exploateras är till exempel en andel av Hedens alla markparkeringar
eller utöka med fler våningar på de befintliga parkeringshusen på Skånegatan 13 eller liknande.

Om Göteborgs Stad inte väljer att gå med på dessa förslag finns det flera exempel i världen på
hur det nya kan integreras med det gamla. På bilden nedan finns ett exempel från São Paulo,
Brasilien, där exploatören bestämde sig för att inte förstöra den befintliga historiska- och
naturliga miljön. Möjligheterna finns för att bevara träd som finns på Ernst Fontells plats och
fortfarande bygga nåt som göteborgarna komma vara stolta över.
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Vad Naturskyddsföreningen i Göteborg vill motivera är att nackdelarna av platsens
exploatering långt överväger fördelarna med fler bostäder och lokaler för rättsväsendet. Om
bostäder inte kommer användas på platsen på grund av dess negativa effekter (se ovan) så
skulle exploateringar bara innebära lokaler och hotell, vilket är av mindre vikt för staden
idag.

Bebyggelse
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill se mer konkreta krav inom hållbarhet för alla byggnader.
Ett bra exempel är CityGate som byggdes med WELL och LEED som standard och tar hänsyn
till många olika hållbarhetsområden.

För att nå målet “Göteborgs klimatavtryck är nära noll” behövs krav för nya byggnader med
moderna lösningar som kan minska byggnadernas klimatavtryck. Föreningen vill se konkreta
åtgärder såsom att:

● Klimatpåverkan från nybyggnation minimeras genom mer konkreta åtgärder med val av
klimatneutrala, sunda och smarta byggmaterial som visar att byggnad kan ha den lägsta
möjliga klimatpåverkan där det är lämpligt. Föreningen vill också att Göteborgs Stad
undersöker möjligheter för solceller på huset och att ta fram en LCA för byggnaden som
visar utsläpp även i användningsfasen. Det bidrar till Miljömål “Göteborgs klimatavtryck
är nära noll” och delmål 1 - “Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och
lokaler”.

● Byggnaderna anpassas för att öka den biologiska mångfalden, genom att bevara och
stärka naturvärden med hjälp av gröna tak och fasader samt att andel hårdgjorda ytor
minskas. Det bidrar till Miljömål - “Göteborg har en hög biologisk mångfald” delmål 3,
“Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön” som Göteborgs Stad
själva i planbeskrivning uttrycker att detaljplanen inte följer.

Sverige ska vara ett föredöme på global nivå och har alla möjligheter att bli det genom mer
hållbara lösningar än som föreslås idag.

Stadsplaneringsgruppen
Naturskyddsföreningen i Göteborg

Genom
Lena Nilsson
Ordförande
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