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Trafikverket Region Väst
405 33 Göteborg

Remissvar västlänken

—

TRV2OJ 3192333

Synpunkter påjärnvägsplanen avseende västlänken skulle inkomma till trafikverket senast 30 januari
2015. Kyrkan har fått anstånd med att lämna synpunkter till den 16/2- 2015. Kyrkan inkommer här
med nedan synpunkter.
Svenska kyrkans kyrkor Hagakyrkan och Örgryte gamla kyrka är skyddade i lagstiftningen genom
kultunniljölagen (1988:950) 4 kap. kyrkliga kulturminnen samt begravningslagen (1990:1144).
•

•

•

•

Inga skador får ske på kyrkorna och kulturarvet vid bygget av Västlänken. Alla förändringar är att
betrakta som skada om det inte kan särskilt kan visas att förändringen är orsakad av naturlig eller
annan påverkan, t ex klimat.
En formell samrådsprocess ska upprättas mellan Svenska kyrkan och förvaltningen av
utbyggnaden av Västlänken. Samrådsprocessen ska ge kyrkan insyn i projektet och kyrkan ska
förses med alla data beträffande påverkan från byggproj ektet. Kyrkan ska ges möjlighet att på
Västlänkens bekostnad anlita tekniska biträden i sådan omfattning av kyrkan kan samråda som
jämngod part.
Program för riskanalys, syneförrättning och kontrollprogram för kyrkans kulturmiljö under bygget
av Västlänken ska utformas i samråd med Svenska kyrkan och Länsstyrelsen i Västra Götalands
län. Svensk standards besiktningsverktyg SS 460 48 60 godtas inte utan ett anpassat besiktnings
och kontrollprogram likvärdigt det som användes vid byggandet av Citybanan i Stockholm ska
upprättas och användas. förbesiktningar, undersökningar och analyser samt framtagande av
eventuella skyddsåtgärder ska utföras i tidigt skede för att kunna användas för att påverka och
styra byggprocessen.
Gräns- och larmvärden för påverkan av olika slag ska anpassas för kulturmiljön i enlighet med de
som definierades vid bygget av Citybanan i Stockholm. Svensk standard för vibrationspåverkan
godtas inte för kyrkorna.
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Svenska kyrkans verksamhet ska kunna bedrivas under byggtiden utan bullerstömingar.
Västlänken får inte heller ge några störningar för kyrkans verksamhet under drifiskedet.
Brandgasschakt och andra typer av schakt, ventilationsöppningar m.m. bör placeras med hänsyn
till kyrkobyggnaderna och kulturmiljön. Det planerade brandgasschaktet strax öster om
Hagakyrkan bör ges en annan placering som inte är direkt i anslutning till kyrkobyggnaden

Göteborgs kyrkliga samfällighet

Roger Olausson
Fastighetschef
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