TRV 2021/23920, Trafikverket
Yttrande kring samrådshandling för lokaliseringsutredning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Sammanfattningvis:
-

GOF förordar på sträckningen Göteborg – Landvetter flygplats korridor ”Mölnlycke”, under
förutsättning att järnvägen anläggs i den nordligaste delen av denna korridor .

-

GOF kan konstatera att under förutsättning att ett anläggande av järnväg sker i den nordligaste
delen av nu föreslagen korridor (norr om Maretjärn, Stora Fuletjärn och Ristjärnarna) är vår
bedömning att en järnväg inte behöver komma i konflikt, mer än endast marginellt, med
område med högsta naturvärde och arter med hög skyddsstatus. Troligen kommer då inte
behöva krävas någon artskyddsdispens.

-

GOF är fortsatt starkt kritiskt till korridor ”Tulebo”. Här hänvisar vi till föreningens tidigare
remissvar.

Korridor ”Mölnlycke”
GOF ser mycket positivt på att Trafikverket breddat korridoren genom det känsliga och
sammanhängande naturskogsområdet Yxsjöskogarna.
GOF förordade en nordligare dragning genom Yxsjöområdet (enligt svart linje i figur 1 och 2) i tidigare
yttrande. Detta för att undvika konflikter med höga naturvärden och artskyddsvärden (se vidare GOF
yttrande till FÖP Landvetter södra). Det stora rastrerade området i figur 1 är hämtat från Callunas
NVI-inventering på uppdrag av Härryda kommun. Calluna konstaterar i inventeringen från 2018 att:
”Det landskapsobjekt som avgränsats innefattar merparten av de högre klassade
naturvärdesobjekten och innehåller ett stort antal biotopkvalitéer och naturvårdsarter. Det täcker till
stor del det område som brann 1925, som innehåller naturligt självföryngrad skog med stor andel
lövträd och död ved.
Objektet innehåller viktiga livsmiljöer för många arter, däribland tjäder. Landskapsobjektet bör
klassas som hänsynsnivå 1 enligt kommunens naturvårdsplan.” GOF:s bedömning var att en dragning
av järnvägen i linje med eller norr om svart markering innebär minimal påverkan på artskyddsvärden
i området. (se vidare yttrande FÖP Landvetter södra).
Vi kan konstatera att under förutsättning att ett anläggande av järnväg sker i den nordligaste delen
av nu föreslagen korridor (norr om Maretjärn, Stora Fuletjärn och Ristjärnarna) är vår bedömning att
järnvägen inte behöver komma i konflikt, mer än endast marginellt med område med högsta
naturvärde och arter med hög skyddsstatus och då troligen inte krävs någon artskyddsdispens.
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Figur 1. Ljusbrun färg visar Trafikverkets nya förslag till korridor, som tar hänsyn till såväl utpekade
naturvärden (Landskapsobjekt) och grönmarkerade hänsynsobjekt, liksom värden för artskyddet.
Artvärden är inte utpekade i kartan, utan vi hänvisar till föreningens remissvar till den fördjupade
översiktsplanen för Landvetter södra, som fanns som bilaga till vårt tidigare yttrande.

Figur 2. Motsvarande bild med naturvårdsklassad mark och värdefullt landskap i gällande
naturvårdsplan för Härryda kommun. Notera svartmarkerad föreslagen dragning från Biodivers
naturkonsult/GOF.
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