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Yttrande över tillstyrkan för vägplan E45 Lilla Bommen-Marieholm i
Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Granskningshandling daterad 2014-03-03, och reviderad 2014-06-09

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen tillstyrker vägplanen.
Ärendet
Trafikverket har överlämnat en vägplan till Länsstyrelsen för yttrande och
har begärt att Länsstyrelsen ska yttra sig, enligt 18 § Väglagen. Länsstyrelsen beslutade 2013-07-01 att projektet inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Vägplanen kungjordes under perioden 2014-03-03 till 201403-24, Länsstyrelsen yttrade sig över granskningshandlingen 2014-03-28.
Motiv för Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bevakar de allmänna intressena och bedömer om planen är
förenlig med tillstånd enligt 2-4 kap MB och 5:3 MB.
Länsstyrelsen bedömer att vägplanen belyser bakgrund och motiv för de åtgärder som föreslås i planen på ett tillfredsställande sätt. Konsekvenserna för
miljö, intrång och behovet av skyddsåtgärder är tillräckligt redovisade. Vid
planens utformning har de synpunkter på lokalisering och utformning som
framförts i planeringsprocessen beaktats på ett rimligt sätt. Länsstyrelsen bedömer att vägutbyggnaden inte påtagligt skadar riksintressena.
Projektet bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen inte ha någon betydande
påverkan på något Natura 2000-område då relevanta skyddsåtgärder har
vidtagits. Trafikverket bedömer därför att ingen utvärdering, som krävs enligt artikel 6(3) i direktivet 92/43/EEG, är nödvändig. Länsstyrelsen har under processen påtalat vikten av att Trafikverket tydligt beskriver hur påverkan på Natura 2000-området kan uteslutas. Länsstyrelsen anser att de kompletterande redovisningar som gjorts i PM Kompletterande utlåtande över
till Trafikverket Region Väst inkomna yttrande rörande vägplan för ombyggnad av E45 delen Lilla Bommen-Marieholm i Göteborgs kommun,
Västra Götalands län (TRV 2014/47743, 2014-06-23) visar att en Natura
2000-prövning på grund av bullerpåverkan på fisk och grumling/förorening
från länsvatten kan undvikas. Länsstyrelsen delar därför bedömningen att
det inte finns risk för någon betydande påverkan på Natura 2000-området.
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Mot bakgrund av ovanstående kan Länsstyrelsen tillstyrka planen.

I detta ärende har Tf funktionschef Christina Gustafsson beslutat
och planarkitekt Anna Hendén varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har även Anna Malmros, Patrik Jansson, Rebecka
Thorwaldsdotter, Mats Herklint och Jan Ottander från Länsstyrelsens funktion för Västsvenska paketet, samt Peter Wirdenäs från
naturvårdsenheten och Anna Vickman från vattenvårdsenheten,
deltagit.
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